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XIV. 
 
 
 
 

Iktatószám: PH/926-9/2020. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 
 

2020. október 28-án megtartott 
n y í l t ,  s o r o s  üléséről 

 
 

113/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
megállapítására 
 

114/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

8. napirendi pont felvétele napirendre 
 

115/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Módosított napirend elfogadására 
 

116/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat a NÜVI közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról szóló 
beszámolójának elfogadására 
 

117/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó helyi 
gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 10 /2001. (V. 25.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

118/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetési 
koncepciójára 
 

119/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat a magánszemélyek kommunális adója 
emelésére 
 

120/2020. (X.28.) számú Pénzügyi- Javaslat a mezőőri járulék összegére 
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Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

 

121/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat az önkormányzati lakások lakbérének 
emelésére 
 

122/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat a Ladányi hírek helyi lap eladási árának 
emelésére 
 

123/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat a Ladányi hírek helyi lap díjainak 
emelésére 
 

124/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat a közterület használati díjak, vásári és 
piaci helypénzek összegére 
 

125/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ 
térítési díjainak összegére 
 

126/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat a Művelődési Ház díjainak 
felülvizsgálatára 
 

127/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat az önkormányzat bevételeinek növelési 
lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadására 
 

128/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat a Jászladány Gyárfás Lajos képviselő 
javaslatának elutasítására 
 

129/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló 
pótkocsi értékesítésére 
 

130/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat a NÜVI kérelmére Komatsu javítás 
költségeinek biztosítására 
 

131/2020. (X.28.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt 
„Települési könyvtárak szakmai 
eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázati 
felhíváson való részvételre önerő biztosítására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2020. október 28-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:   
 
 Tóth Imre elnök 
 Bajzáthné Bertalan Ildikó 
 Bertalan László 
 Gyárfás Lajos 

Tálas János 
 

    5 fő bizottsági tag 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
 
 Lovász Imre jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  
 Bagi Zsolt Arnold alpolgármester 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Kun Adrienn mb. intézményvezető 
 Göröcs László mb. intézményvezető 
  
      
Tóth Imre elnök: Tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a bizottság 7 tagjából 4 fő jelen van, a bizottság határozatképes. Major Antal és 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna előre jelzete távolmaradása okát, Gyárfás Lajos jelezte, hogy 
késni fog. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Bajzáthné Bertalan 
Ildikó hitelesítse.   

 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 

Tóth Imre elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadja Bajzáthné Bertalan Ildikót jegyzőkönyv 
hitelesítőnek? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a 
következő határozatot hozza: 
 
113/2020.(X.28.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága a 2020. október 28-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési 
Bizottsági ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bajzáthné Bertalan Ildikót jelöli ki.  

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

Tóth Imre elnök: A meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket mindenki 
megkapta írásban. Javasolja, hogy a nyílt ülés 8. napirendi pontjaként kerüljön megtárgyalásra 
az „Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt 

„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” c. pályázati felhíváson való 

részvételre, önerő biztosítására”című napirendi pont, melynek előadója Kun Adrienn mb. 
intézményvezető. 

 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki fogadja el, hogy a nyílt ülés 8. napirendi pontja az 
„Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt „Települési 

könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” c. pályázati felhíváson való részvételre, 

önerő biztosítására”című napirendi pont legyen, melynek előadója Kun Adrienn mb. 
intézményvezető? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a 
következő határozatot hozza: 
 
114/2020.(X.28.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat 
8. napirendi pont felvétele napirendre 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága a 2020. október 28-i soros, nyílt ülés napirendjére felveszi a 
következő napirendi pontot: 
 
8./ Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által 
kiírt „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” c. 
pályázati felhíváson való részvételre, önerő biztosítására 
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 
 
Erről értesül:  

 
 1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   

 
 
Tóth Imre elnök kérdezi, van-e valakinek további javaslata a napirend módosítására? 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki fogadja el a 8 nyílt és 3 zárt napirendi pontból álló 
napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
115/2020.(X.28.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat 
Módosított napirend elfogadására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága a 2020. október 28-i soros ülés napirendjét a 
következőképpen fogadja el: 
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N a p i r e n d :  

 

1./ A NÜVI beszámolója a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett 
munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
 

2./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
10/2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciójára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

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

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

5./ Előterjesztés ápolónői álláshely biztosításának felülvizsgálatára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  

6./ Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló pótkocsi értékesítésére 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
  

7./ Előterjesztés a NÜVI kérelmére Komatsu javítás költségeinek biztosítására 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
  

8./ Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” c. pályázati 
felhíváson való részvételre, önerő biztosítására 
Előadó:  Kun Adrienn mb. intézményvezető 

 
 
Zárt ülés: 
 
9./ Előterjesztés a Jászladány Gaál István u. 23. sz. (1618 hrsz.) alatti ingatlan újabb 

vételi ajánlatának megtárgyalására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

  

10./ Előterjesztés a Jászladány Lehel u. 4. sz. (756 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési 
ajánlatának megtárgyalására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
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11./ Előterjesztés a Jászladány, külterület 0406 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatának 
megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 
   

Erről értesül:  
 

 1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   
 

1. NAPIRENDI PONT 

A NÜVI beszámolója a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett 
munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
 
Tóth Imre elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdezi Göröcs László mb. 
intézményvezetőt kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 
 
Göröcs László: Nem kívánja kiegészíteni. 
 
Tóth Imre elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal 
kapcsolatban? 

 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

 

Tóth Imre elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
NÜVI a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról szóló 
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal? A bizottság 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 

 
116/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a NÜVI közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról 
szóló beszámolójának elfogadására 
 

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

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2001. (V. 
25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
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Tóth Imre elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Felkéri Lovász Imre jegyzőt, 
ismertesse a napirendi pontot. 
 
Lovász Imre jegyző: A NÜVI-től érkezett egy jelzés, mely alapján az óvodában és az 
általános iskolában a térítési díjnál alkalmazandó nyersanyagnorma jelenleg meghaladja a 
rendeletben meghatározott összeget, így javasolt ennek az emelése. A NÜVI szépen 
összeszedte, hogy a nyersanyagnorma esetében az egyes térítési díjaknál mekkora emelés 
szükséges. Amennyiben a bizottság és majd a Képviselő-testület ezt jóváhagyja, úgy 
szükséges a rendelet módosítása, amelyen átvezetésre kerülnének ezek az összegek.  
 
Tóth Imre elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata az elhangzottakkal vagy az 
írásos anyaggal kapcsolatban? 
 
 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

 

Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10 /2001. (V. 25.) önkormányzati 
rendelet módosítását az előterjesztés szerint? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
117/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10 /2001. (V. 25.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10 /2001. 
(V. 25.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint.  
 
Erről értesül:   

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

Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciójára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

    Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 
Tóth Imre elnök: Az írásos anyagot megkapták. Kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert és Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, kívánják-e kiegészíteni, 
összefoglalni az írásos anyagot? 
 
Mezei Norbert: Tisztelettel köszönti a jelen lévőket. Már nem kötelező, de szokásosan ismét 
elkészítették az önkormányzat 2021. évi koncepcióját. Az előterjesztés nagy részében a 
kormányzati elképzelésekről van szó. Néhány oldalon keresztül bemutatja, hogy miről szól a 
költségvetési törvény és ezáltal melyek azok a prioritások amelyeken nagyobb hangsúly 



8 
 

szerepel a 2021-es évben tervezetten. Az előterjesztés második fele pedig konkrétan az 
önkormányzatra vonatkozik. Volt egy intézményvezetői ülés, amelyen felkérést kaptak az 
intézményvezetők, hogy próbáljanak tervezni a 2021-es évre, a jelenleg rendelkezésükre álló 
információk alapján. Ez eléggé szegényes még most, benne is van az anyagban, hogy az 
önkormányzat bér jellegű kiadásainak 60 %-át a minimálbér teszi ki, amellyel még nem 
tudnak tervezni, mivel nincs még semmilyen információjuk arról, hogy milyen bérekkel kell 
majd a jövő évben számolniuk. Van egy-két kivétel, az óvodapedagógusok például már 
tudják, mert náluk van ágazati jogszabály, de a NÜVI, a Szociális Központ és az 
önkormányzat esetében a minimálbér változása az, ami befolyásolni fogja a költségvetés jövő 
évi helyzetét. A bevételek vonatkozásában, mivel megjelent a költségvetési törvény, vannak 
különböző számaik, az előterjesztésben szerepeltetve vannak, amelyek már biztosak. Látható, 
hogy melyik intézménynél lesz több, vagy kevesebb a finanszírozás, esetleg szinten tartás 
történik. Néhány mondatban bemutatta az önkormányzat és az intézmények esetében is, amit 
már előre szóban jeleztek az intézmények, hogy szeretnék, ha a költségvetés tervezésekor a 
Képviselő-testület figyelembe venné. Illetve készültek táblázatok is. A dologi kiadásoknál a 
tavalyi évi kiadásoknak megfelelően terveztek, mivel nagy inflációról nem lehet beszélni, 
kivéve az étkezési térítési díjnál a nyersanyagnormák esetében. Ha részletesebben bele 
kívánnak menni, akkor a kérdésekre szívesen válaszol, vagy az intézményvezetők tudnak 
tájékoztatást adni. 
 
Tóth Imre elnök: Egy bőséges írásos anyagot kaptak. A táblázatokat áttekintve látszik, hogy 
lesznek gondjaik a költségvetéssel 2021-ben is, és még sok munkájuk lesz addig, míg el 
tudják fogadni. Nyilvánvalóan nem számítottak mindenhol pozitív számokra, hiszen ilyenkor 
az intézményvezetők azért szerepeltetik az óhajokat is. Illetve sok mindenben még nem látnak 
tisztán, mivel a 2021-es minimálbért még nem ismerik, és amely jelentősen módosítja majd a 
számokat, főleg ott, ahol jelentős létszám van. Nagy számnak tűnik a NÜVI esetében a 113 
millió forintos hiány, de úgy gondolja, hogy éppen ez az intézmény az, ahol a legtöbb 
tevékenység és bevételi lehetőség van. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban, az intézményvezetők kívánnak-e kiegészítéssel élni? 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 

Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 
önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint? A bizottság 4 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
118/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciójára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja az önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés 
szerint. 

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, 
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   Lovász Imre jegyző, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 
Tóth Imre elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdezi, kinek adhatja először a 
szót? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Osztályvezető úr állította össze az anyagot. 
 
Mezei Norbert: Minden évben ilyenkor szokták tárgyalni, mivel ha változás van, akkor még 
rendeletet is módosítani kell. Az előterjesztés áttekinti a bevételeket, hogy milyen 
lehetőségeik vannak és jelenleg mekkora mértékűek ezek. Az előterjesztés első része az 
adókat mutatja be. Év közben már volt szó a kommunális adó esetleges emeléséről, ezért az 
anyagban bemutatásra került, hogy a környező településeken hogyan alakul a 
magánszemélyek kommunális adójának mértéke. Tartalmazza az előterjesztés a lakbérek 
vonatkozásában, hogy milyen összegek vannak meghatározva és ezek mikor emelkedtek 
utoljára. Ennél szintén felmerült év közben, hogy emelésre lenne szükség. A vagyonkezelő 
intézmény saját bevételei esetében a közterület használati díjról és a piaci helypénzekről lehet 
beszélni, amely a tavalyi évben módosítva lett, az intézmény most nem tett javaslatot a 
módosításra. A térítési díjak módosítására már előzőleg tett javaslatot a bizottság. Az 
Ozoróczky Mária Szociális Központ nem tett javaslatot a térítési díjai módosítására. A 
művelődési ház esetében merült fel, hogy a felújított nagyterem esetleg kihasználható lenne 
rendezvényekre. Az óvodának és a polgármesteri hivatalnak pedig nincs saját bevétele. 
 
Tóth Imre elnök: Az írásos anyag nagyszerűen összefoglalja és tartalmazza mindazt, amit 
osztályvezető úr is elmondott. Úgy gondolja, hogy van egy-két olyan tétel, amelyet érdemes 
lenne megvizsgálni és esetleg módosítást végrehajtani. A tavalyi évben beszéltek a 
magánszemélyek kommunális adójának emeléséről, amit akkor elvetettek, de úgy gondolja, 
hogy most már időszerű lenne ezt az adónemet módosítani. Annál is inkább, mert az anyag 
tartalmazza, hogy a környező településeknél milyen mértékű ez az adónem. Most van 
lehetőségük arra, hogy ha a jövő évre szeretnének módosítást, akkor elinduljanak benne. 
Kérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek javaslata? 
 
Bertalan László: Tisztelettel köszönt mindenkit. A környező településeket megnézve úgy 
látja, hogy Jászladányon is emelni kellene a kommunális adót.  
 
Tóth Imre elnök: Azt akarta javasolni, hogy haladjanak végig az anyagon lépésről lépésre, 
hogy lássák, mihez kellene hozzányúlni. 
 
Mezei Norbert: A kommunális adót szúnyogadónak is hívják a helyi lakosok, helytelenül, de 
valamiért így terjedt el. Azonban ez a bevétel még a szúnyoggyérítésre sem elég. Az 
adóbehajtásra fordított összeg 5.000.- forint, ami szintén magasabb, mint maga az adó, ami 
3.000.- forint. A fizetési morál elég változó, ahogy változik a település összetétele, úgy 
csökken a fizetési morál is. Fél évre 1.500.- forintot kérnek, a tértivevényes levél pedig 500.- 
forintért megy ki. Úgy gondolja, hogy vagy nem kellene ilyen adónem, vagy emelni kellene. 
Akár a patkányirtásra is lehetne fordítani, lenne helye ennek az összegnek.  
 
Tóth Imre elnök: Ahogyan tavaly, most is azt mondja, hogy nem szabad elhanyagolni ezeket 
a díjakat, már évekkel ezelőtt kellett volna lépéseket tenni az emelés irányába, mert így nem 
rentábilis. Most viszont abban a helyzetben vannak, hogy ha a környező településekhez 
hasonló mértékre emelnek, akkor egy nagyon komoly emelést kell végrehajtani, ami nagy 
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ellenállást váltana ki a lakosság körében. Ha viszont csak 1.500.- forinttal emelnek, akkor 
meg nem csináltak semmit, hiszen a költségek elviszik a beszedett összeget. Tehát egy 
nagyon érdekes helyzetbe tudnak kerülni akkor, ha valamit nem tartanak kellően rendben. Ez 
vonatkozik a kommunális adóra, de vonatkozik akár a térítési díjakra, lakbérekre és egyebekre 
is. Nehéz javaslatot tenni, hogy mennyivel emeljék a kommunális adót, de úgy gondolja, hogy 
ha megduplázzák, akkor sem érik el azt, amit el kellene, de legalább elindultak egy úton. Így 
is nagyon sokára fogják utolérni azokat a környező településeket, akik kellőképpen karban 
tartották ezt az adónemet. Ha egyet értenek a bizottság tagjai, akkor végighaladhatnak az 
anyagon. A helyi iparűzési adó esetében látható, hogy maximális értéken van, a gépjárműadó 
esetében pedig az anyag tartalmazza, hogy a 2021. évi bevételeket is a központi költségvetés 
felé kell továbbítaniuk. A kommunális adóról most beszéltek, javasolja, hogy duplájára 
emeljék. A mezőőri járulékhoz nem nyúlna hozzá, mivel a tavalyi évben jelentős emelést 
hajtottak végre.  
 
Lovász Imre jegyző: Annyi adalékot adna még hozzá, hogy a héten ki lett gyűjtve, hogy 
hogyan áll a mezőőrség finanszírozása. A mezőőrség finanszírozása két részből tevődik össze, 
egyrészt a mezőőri járulékból, másrészt pedig negyedévente 540.000.- forint állami 
támogatást kap az önkormányzat. Éves szinten úgy néz ki, hogy csak 200.000.- forint 
mínuszban lesz a mezőőrség. 
 
Tóth Imre elnök: Ez is azt támasztja alá, hogy nem szükséges a mezőőri járulékot emelni. 
Azt nem tudja, hogy esetleg itt is vannak-e kintlévőségek. 
 
Mezei Norbert: Nem jellemző. A bevallások nehézkesek, bonyolítja ha tulajdonoscsere van, 
de kintlévőségek nincsenek, mindenki befizeti. 
 
Tóth Imre elnök: Úgy gondolja, hogy az a 200.000.- forint, amit éves szinten az 
önkormányzat költségvetéséből hozzá kell tenni nem olyan nagy összeg, főleg a mezőőrök 
tevékenységének fényében. A lakbéreket az írásos anyag szerint utoljára 2014-ben 
módosították. Úgy gondolja, hogy a lakbérek behajtásánál még mindig vannak jelentős 
problémák, mert vannak, akik nem szívesen fizetnek, legalábbis régebben ez volt a jellemző. 
 
Mezei Norbert: Most olyan bérlők vannak, akik fizetnek. 
 
Tóth Imre elnök: Véleménye szerint a lakbéreknél ésszerű volna legalább egy átlagosan 10 
%-os emelést beépíteni, az nem olyan megterhelő. A Ladányi Hírek díját nem javasolja 
emelni, mivel nem jelentős a példányszám, így nincs is értelme az emelésnek. Hirdetési díjak 
vannak még, ezeken lehetne emelni, bár nem jellemző a hirdetés az újságban. Ennek ellenére 
mégis javasolja a hirdetési díjak emelését, mert nem ettől függ, hogy hirdetnek vagy nem, 
hanem attól, hogy van-e igényük rá a lakosoknak. Véleménye szerint, attól, hogy magasabb 
lesz a hirdetés díja, ugyanannyi hirdetés fog megjelenni. Átlagosan 20 %-os emelést javasol. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: Egyet ért azzal, hogy emeljék a kommunális adót, de az 
rosszul hangzik, hogy duplájára. 5.000.- vagy 5.500.- forintra emelné. Rengeteg olyan 
tevékenység van, amit a NÜVI végez el, például az illegálisan lerakott szemét eltávolítását, 
amit valamiből finanszírozni kell. Tehát egyet ért az emeléssel. A lakbérek esetében legalább 
átlagosan 20-25 %-os emelést javasol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A kommunális adóhoz még vár adatokat, hogy 
hány ingatlan van, akinek fizetni kellene és ebből hány ingatlan után fizetik meg ténylegesen, 
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hogy nagyságrendben lássák. Nem ért egyet alpolgármester úrral, hogy a duplájára emelés 
rosszul hangzik. Jászalsószentgyörgyön tavaly 2.000.- forintról 9.000.- forintra emelték a 
kommunális adót, tehát nem kellene attól félni, hogy 3.000.- forintról 6.000.- forintra emelik.  
 
Tóth Imre elnök: Az anyag tartalmazza, hogy ez az adónem igazából 17.000.- forintig 
terjedhetne.  
 
Bertalan László: 7.000.- forintra javasolja emelni a kommunális adó mértékét.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Időközben megkapta az adatokat. Összesen 1800 
bevallás van, amelyből kb. 1100-an fizetnek.  
 
Mezei Norbert: Azért jó, ha ezt emelik, mert be is tudják hajtani. Igaz, hogy nagy munka, 
mert minden munkahelyet meg kell keresni. Próbálkozott ezzel korábban is az önkormányzat, 
de nem volt érdemes a behajtási eljárást kezdeményezni erre az alacsony összegre. A 
probléma egyébként itt is az, hogy önbevallás alapján történik az adó kivetése, tehát ha valaki 
nem jelentkezik, hogy ingatlant vásárolt, akkor nem minősül adóalanynak.  
 
 Gyárfás Lajos csatlakozik a bizottság munkájához. 

 A bizottság létszáma 5 főre emelkedik. 

 

Tóth Imre elnök: A kommunális adót tehát megbeszélték, a mezőőri járulék volt a következő, 
amit nem javasol emelni. 
 
Tálas János: Nem javasolja az emelését. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Egy gondolat a mezőőri járulékkal kapcsolatban, 
mert úgy is beszélnek majd a földadóról is. A mezőőri járulékot azok fizetik meg, akik 
használják az adott földet. A földadót ezzel szemben az fizetné, akinek a tulajdonában van a 
föld. Nyilván csak 200.000.- forint hiányzik, de azt az önkormányzat költségvetéséből kell 
hozzátenni.  
 
Bertalan László: A lakbérek esetében a 25 %-os emelést támogatja.  
 
Tálas János: Hány ingatlant érint ez komfortfokozattól függetlenül? 
 
Mezei Norbert: Kevés van, minimális összegről van szó, százezres tételek. 
 
Tálas János: A 25 %-os emeléssel egyet ért. 
 
Tóth Imre elnök: A Ladányi Hírek helyi lap díjával kapcsolatban az volt a javaslata, hogy ne 
emeljenek.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A Ladányi Hírekkel kapcsolatban korábban 
felmerült az, hogy ne havonta, hanem kéthavonta jelenjen meg. Erről most lehetne dönteni. 
Ha kéthavonta jelenik meg, akkor milyen terjedelemben jelenjen meg, és ennek függvényében 
mennyi legyen az ára. Ha úgy döntenek, hogy havonta jelenik meg, akkor véleménye szerint 
nem kellene hozzányúlni az árhoz.  
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Gyárfás Lajos: Javasolja, hogy maradjon havilap, és az egyszerűség kedvéért 250.- forintra 
emelné az árát.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Hány példány kel el a lapból? 
 
Kun Adrienn: Kb. 400 példányt visznek el. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ez 88.000.- forint. És mennyit fizetnek a 
nyomdának? 
 
Kun Adrienn: 95.000.- forintot fizetnek havonta.  
  
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ha 250.- forintra megemelnék, legalább kifutná 
a nyomdai költségeket.  
 
Tóth Imre elnök: A hirdetési díjak is szorosan ide tartoznak, amelyeknél jelentősebb emelést 
javasol. Mivel jellemzően kevesen hirdetnek, nem érnek célt azzal, ha alacsonyan tartják a 
hirdetések díjait. És ez mégis csak egy reklámtevékenység, tehát aki igénybe veszi, fizesse 
meg. Most hogyan alakulnak a hirdetési díjak? 
 
Kun Adrienn: A teljes oldalas, A/4-es hirdetés 10.000.- forint, a fél oldalas 5.000.- forint. 
Általában gyászhirdetést szoktak feladni, amelyet A/7-es méretnek számolnak, és 1.320.- 
forintot szoktak érte kérni.  
 
Tóth Imre elnök: Mennyire gyakori a teljes oldalas hirdetés? 
 
Kun Adrienn: Nem jellemző, elég ritka, inkább gyászhirdetések, megemlékezések szoktak 
lenni. 
 
Lovász Imre jegyző: Ezeket a díjakat a helyi rendeleten is érdemes lenne átvezetni. 
 
 Tálas János távozik az ülésről. 

 A bizottság létszáma 4 főre csökken. 

 

Gyárfás Lajos: Javasolja, hogy a teljes oldalas hirdetés legyen 12.000.- forint, a fél oldal 
6.000.- forint, és a negyed oldal 3.000- forint.  
 
Kun Adrienn: A gyászhirdetés nem reklámtevékenység, nem származik belőle bevételük. 
Nem kaphatnának valamilyen kedvezményt? 
 
Tóth Imre elnök: Ha ilyet akarnak, akkor mindenképpen százalékos kedvezményt kellene 
meghatározni, mert lehet, hogy valaki fél oldalas gyászhirdetést akar.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Adjanak 50 % kedvezményt. 
 
Tóth Imre elnök: Az írásos anyagban tovább haladva, a piaci helypénzek esetében látható, 
hogy 2020. januártól 10 %-kal emelték. 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nem javasolja, hogy ehhez most hozzá 
nyúljanak. Úgy néz ki, hogy lesz lehetőségük pályázni a piac felújítására, akkor kellene majd 
újragondolni az egész rendeletet. 
 
Bajzáthné Bertalan Ildikó: Egyet ért azzal, hogy ne emeljenek egyelőre. Ha jobb 
körülmények lesznek a piacon, akkor térjenek rá vissza. 
 
Gyárfás Lajos: Ha már a piac szóba került, szeretné jelezni, hogy az árusok úgy pakolnak ki 
és parkolnak le autójukkal, hogy nem lehet megközelíteni a piactéren a WC-t.  
 
Lovász Imre jegyző: Erről a problémáról nem volt tudomása, jelezni fogja a közterület-
felügyeletnek.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Egyébként a térkő ott meg is van süllyedve, tehát 
tényleg ráállnak olyan súllyal, amivel nem kellene. 
 
Tóth Imre elnök: A NÜVI egyéb bevételei esetében szintén az mb. intézményvezető úr 
javaslata, hogy nem szükséges emelni a 2021-es évre. 
 
Mezei Norbert: A NÜVI vonatkozásában valójában év közben is van lehetőség módosítani, 
ezek a díjak inkább csak tájékoztató jelleggel szerepelnek.  
 
Tóth Imre elnök: Az étkezési térítési díjaknál 2020. januártól emeltek, és a mai ülésen 
szintén szerepelt a napirenden.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Az előző döntésen túl nem indokolt a 
nyersanyagnorma emelése. 
 
Tóth Imre elnök: Az Ozoróczky Mária Szociális Központ a következő, amelynek térítési 
díjait évente két alkalommal lehet felülvizsgálni. 2020. januártól emelkedtek a díjak, az 
intézményvezető nem javasolta a térítési díj módosítását. Kérdezi intézményvezető asszonyt, 
hogy azzal együtt, hogy nem javasolt emelést, úgy gondolja, hogy az intézmény jövő évi 
költségvetése rentábilis lesz? 
 
Müllerné Braun Erika: A jelenlegi számok alapján igen. A minimálbér emelésről még nem 
tudnak, de kb. 8,5 %-os emeléssel számoltak. Jelenleg nem látja azt, hogy emelni kellene 
térítési díjat.  
 
Mezei Norbert: Az akkori finanszírozás alapján döntött az emelésről a bizottság és a 
képviselő-testület, viszont közben megkapták a kiegészítő támogatást, amely alapján 
megtakarításba fordult át az intézmény költségvetése.  
 
Tóth Imre elnök: Térjenek át a művelődési ház bérleti díjaira. Az intézménynél történt 
változás a nagyterem rendezvényekre alkalmassá tétele által. Nem tartalmazza az anyag, hogy 
a meglévő díjak mikor változtak utoljára? 
 
Kun Adrienn: 2020. január 1-től lettek megállapítva. 
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Tóth Imre elnök: A klubterem esetében a 2.500.- forint /óra díjat megfelelőnek tartja, nem 
javasolja az emelését. A színházterem bérleti díja 8.000.- forint/óra összegben van 
meghatározva, de ennek a teremnek a funkciója megváltozott. 
 
Bertalan László: A nyugdíjas klubok fizetnek a termek használatáért bérleti díjat? 
 
Kun Adrienn: Nem. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A civil szervezetek ezt támogatásként kapják az 
önkormányzattól. 
 
Bertalan László: Más igénybe veszi, van ebből egyáltalán bevétele az intézménynek? 
 
Kun Adrienn: Igen, általában képzéseket szoktak tartani, optika is szokott jönni, illetve 
árusok is. Az idei évben a vírushelyzet miatt ez nem volt jellemző, de egyébként van ebből 
bevétel. 
 
Tóth Imre elnök: Kik azok, akik rendszeresen megjelennek, de nem kérnek tőlük bérleti 
díjat? 
 
Kun Adrienn: A darts szakosztály, az Ádám Jenő Zeneiskola, a polgárőrség és a nyugdíjas 
klubok. A nyugdíjasok rendszeresen visszasegítik az intézménynek ezt, ha bármilyen 
segítséget kérnek a rendezvényekre, mindig számíthatnak rájuk, sütnek, takarítanak, 
vendégeket kalauzolnak. A zeneiskola pedig cserébe fellépést vállal a rendezvényeken, ha 
szükséges. Van még egy tanoda, de ők tartós bérletre fizetnek havonta 70.000.- forintot.  
 
Tóth Imre elnök: A klubhelyiségre meghatározott 2.500.- forint vonatkozik az aulára is, ha 
oda árus jön? 
 
Kun Adrienn: Klubteremként funkcionál ilyen szempontból minden terem, négyzetmétertől 
függetlenül. Eddig nem tettek különbséget és nem is javasolja. 
 
Lovász Imre jegyző: A hét elején egyeztetett mb. intézményvezető asszonnyal. A 
színházterem a felújítás révén alkalmassá vált rendezvények, akár esküvők megtartására és az 
ahhoz szükséges étkészletek, asztalok, székek szintén rendelkezésre állnak. Felmerült 
kérdésként, hogy erre nem kellene-e egy más díjat meghatározni. Arra gondol, hogy a 
jelenlegi 15.000.- forint/órás bérleti díj, egy esküvő esetében ez elég sok lenne. Erre lehetne 
meghatározni egy külön díjat, eszközökkel és eszközök nélkül is akár.  
 
Tóth Imre elnök: Úgy gondolja, hogy az étkészlet használatának költségét külön kellene 
meghatározni, mert nem mindegy, hogy hány főre kérik. Azt javasolná, hogy a rendezvények 
esetében egy időhatárt határozzanak meg. Lehetne például 4 óra alatti a mostani díjakkal, és 
ha 4 órán túli, akkor adhatnának kedvezményt az óra díjból.  
 
Kun Adrienn: Abban az esetben, ha a színháztermet valaki rendezvényre bérli, ahhoz 
hozzátartoznak kiszolgáló helyiségek is. Így természetesen a mosdó, és valószínűleg 
használni fogják a konyhát és még egy vagy több helyiséget is. Ezek költsége még pluszban 
hozzá számolódik.  
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Müllerné Braun Erika: Jászapátin a Művelődési Ház bérleti díja egy egész estére 70.000.- 
forint. Ebben nincs étkészlet, sem asztalok, sem székek, csak a nagyterem és a kiszolgáló 
helyiségek.  
 
Bertalan László: Lehetne az a kedvezmény, hogy ha hosszú a rendezvény, akkor az 
étkészletért nem kell pluszban fizetni. Ezzel ösztönözhetnék, hogy tartsanak itt rendezvényt.  
 
Tóth Imre elnök: Ezzel azért nem ért egyet, mert egyszer mondjuk 80 főre, máskor pedig 130 
főre adnák ugyanazt a kedvezményt. Ezért javasolná azt, hogy inkább százalékra adjanak 
kedvezményt, az étkészletet pedig főre lebontva díj ellenében biztosítsák.  
 
Bertalan László: Ma már inkább az a jellemző, hogy egy rendezvényre valahonnan 
megrendelik az ételt, és az adott cég biztosítja az étkészletet, valamint el is viszi a mosatlant.  
Véleménye szerint nem nagyon vennék igénybe az étkészletet.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nem is biztos, hogy 130 főre tudnának 
étkészletet biztosítani. Vagy 200 főre van? 
 
Kun Adrienn: 200 főre nem tudnak, de kb. 130 főre igen. 
 
Tóth Imre elnök: Ha úgy látják, hogy az evőeszközt nem vennék igénybe, akkor viszont ez 
nem is lehet kedvezmény. Ha csak néhány órára veszi igénybe valaki, azt pedig nem szabad 
alacsony áron biztosítani, mert nagyobbak a költségek, fel kell fűteni a termet, a takarítást 
ugyanúgy el kell végezni. 
 
Gyárfás Lajos: Ha esetleg ezek a díjak maradnának, és meghatároznák, hogy például 6 óra 
felett alkalomnak minősül és egy fix összeget kérnének? 
 
Tóth Imre elnök: Egyszerűbb az, ha 6 vagy 4 óra után egy 50 %-os kedvezményt 
biztosítanak az óradíjból. Ha 6 óra felett alkalom, akkor nincs felső korlát az időtartamra.  
 
Gyárfás Lajos: De meghatározhatják úgy, hogy az alkalom például 4 órán túl van, de 8 órán 
belül. 
 
Tóth Imre elnök: Továbbra is úgy gondolja, hogy ezek a díjak maradjanak, és négy órán túl 
adjanak 50 % kedvezményt, az étkészletet pedig igény esetén 100.- forint/fő áron biztosítsák.  
 
Mezei Norbert: Ez egyébként intézményvezetői hatáskör. 
 
Kun Adrienn: Esetleg meg lehetne próbálni, hogy egy alkalomra 60.000.- forintot kérnének, 
és kauciót fizettetnének a bérlővel. 
 
Mezei Norbert: Szerződést kell kötni minden bérlővel, és ezeket bele lehet fogalmazni. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: Attól, hogy ilyen impozáns lett ez a helyiség, nem biztos 
benne, hogy magánszemélyeknek kiadná. 
 
Tóth Imre elnök: Egy többrétű tarifa rendszert ki kellene dolgozni.  
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Mezei Norbert: Ehhez az intézmény SZMSZ-ét kell módosítani, és arról tudna dönteni a 
bizottság, most csak beszélgetnek róla. 
 
Lovász Imre jegyző: Ez mb. intézményvezető asszonynak lenne majd a feladata, hogy az 
elhangzott javaslatoknak megfelelően kidolgozza. 
 
Tóth Imre elnök: Az egyik anyagon akkor ezzel végig értek, a következő az idegenforgalmi 
adó. A településen ilyen eddig nem volt. 
 
Lovász Imre jegyző: Valóban nem volt, mivel szálláshely szolgáltatás sem volt a településen, 
viszont két hónappal ezelőtt az egyik helyi vállalkozás szálláshely szolgáltatásra kapott 
engedélyt. Így szükséges az idegenforgalmi adó bevezetése, a rendelet tervezetet a következő 
ülésre hoznák. Nem egy nagy összegről beszélnek 300.- forint/éjszaka, vagy pedig 4 %.  
 
Tóth Imre elnök: Tehát ezt mindenképpen be kell vezetni. A következő a földadó, amely 
jelenleg nincs a településen. Polgármester Asszony a mezőőri járulék kapcsán fel is hívta a 
figyelmet, hogy azzal szemben, a földadót nem a használó, hanem a tulajdonos fizeti meg.  
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: Mivel csak magánszemély fizetheti, így nem tudja 
támogatni. Az fizesse a földadót, aki nevetséges bérleti díjért kénytelen bérbe adni a földjét? 
A mezőgazdasági vállalkozók nagy része földterületet bérel, tehát nincs a tulajdonában. Ezért 
kellett volna a mezőőri járulékot emelni. 
 
Mezei Norbert: Azt a mezőőrségért fizetik.  
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: A földadót így nem tudja támogatni, nem az fizetné meg, 
aki hasznot hajt a földből. Esetleg olyat tudna elképzelni, hogy aki állandó lakóhellyel 
rendelkezik a településen, neki nem kellene fizetnie. 
 
Mezei Norbert: El sem tudja képzelni, hogy nyilvántartás nélkül ezt hogyan tudnák kivetni. 
Esetleg megkereshetik, akinek tudomásuk szerint földje van és kérhetik, hogy vallja be. 
Ugyanúgy önbevallás alapján működne, mint a kommunális adó. 
 
Lovász Imre jegyző: Azon is el lehet gondolkodni, hogy csak bizonyos terület felett vetik ki. 
 
Tóth Imre elnök: Tehát a földadó csak magánszemélyekre vethető ki? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nem is lehet más földtulajdonos, csak 
magánszemély.  
 
Tóth Imre elnök: Érti, hogy a kisebb földek tulajdonosainak ez megterhelő lenne, de vannak 
nagy földtulajdonosok is, akiknek sok-sok hektár földje van Jászladány határában, nem tudja 
mekkora terület egyébként összesen. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: 8500 hektár. Az őstermelők is kivételt jelentenek a 
földadó alól. 
 
Tóth Imre elnök: Tehát csak arra vethetik ki, aki magánszemély és nem műveli a földjét, 
hanem bérbe adja. Egyáltalán milyen összegről lehetne szó, ha ezt kivetnék? Aki bérbe adja a 
földjét, mekkora összeget kap érte? 
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Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: Aranykoronánként 1.300.- forint, 20 aranykoronával kell 
számolni, mert Jászladányon átlagosan 1 hektár föld 20 aranykoronás.  
 
Tóth Imre elnök: Tehát durván 30.000.- forintot kap 1 hektár föld után, ha még ebből 
10.000.- forintot oda kell adni földadóként az elég sok. 
 
Mezei Norbert: Valószínűleg ez felemelné a bérletek árát is hosszú távon. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: Nem véletlen, hogy csak kilenc önkormányzat vetette ki 
ezt az adónemet. 
 
Bertalan László: Gépekre nem lehet kivetni ezt az adót? Annak van bevétele a földből, 
akinek gépei vannak és műveli, ráadásul széttapossa vele az utakat.  
 
Tóth Imre elnök: Az a gond, hogy ha bevezetnék a földadót, éppen azokat az emberek 
sújtanák vele, akik a legkisebb részt veszik ebből ki. 
 
Lovász Imre jegyző: Az a gond, hogy nem lehet alanya, nem csak az állam és önkormányzat, 
hanem a vállalkozó szóval jellemzi a helyi adóról szóló törvény, és maga a vállalkozó 
fogalmát is meghatározza ugyanez a jogszabály, és abból szinte mindenkit kizár, csak a 
kisembereket tartja benn. 
 
Tóth Imre elnök: Ha azt nézik, hogy a kommunális adónál 7.000.- forintot terveznek, és az 
még hasznot sem hoz a magánszemélyeknek, akkor kivethetnének például hektáronként 
5.000.- forint földadót. Ha belegondolnak abba, hogy egy belterületi ingatlanra, ha a javaslatot 
elfogadják, kivetnek 7.000.- forint kommunális adót, akinek földje van, arra meg nem vetettek 
ki semmit eddig.  
 
Lovász Imre jegyző: Hiába van 8500 hektár külterületi föld, nagyon kevés lesz az a 
földterület, amire egyáltalán ki lehet majd vetni. A legtöbb földnek a tulajdonosa olyan 
személy, aki vagy egyéni vállalkozó vagy őstermelő, vagy jogi személy, vagy bármi egyébnek 
minősül, akire nem lehet kivetni. Tehát lehet, hogy csak pár száz hektárról beszélnek. 
 
Tóth Imre elnök: Kb. mennyi földről beszélnek? Ha például 1.000.- forint lenne 
hektáronként, akkor mekkora összeg lenne, érdemes erről vitatkozni egyáltalán? 
 
Mezei Norbert: Nem lehet tudni. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: Úgy gondolta, hogy az fizesse, aki használja a földet, mert 
az kapja rá például a földalapú támogatást.  
 
Tóth Imre elnök: A földtulajdonos, aki bérbe adta valakinek a földjét, nem fizet azután az 
önkormányzatnak semmit. Tehát ha például azt mondanák, hogy fizesse meg a kapott bérleti 
díjnak a 2 %-át, az jogos lenne, mert ezt mindenki megfizeti, aki bevételhez jut.  
 
Mezei Norbert: Haszonbér után még személyi jövedelemadót sem kell fizetni. 
 
Tóth Imre elnök: Tehát csak volna létjogosultsága a földadónak valamilyen szinten, csak 
olyan mértékben kellene meghatározni, mint egy iparűzési adót. Hiszen mindenki, aki 
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bevételt szerez, egyébként fizet adót. Ha 30.000.- forint a bérleti díj, és 2 %-kal számolnak, 
akkor egy hektár esetében 600.- forint lenne az adó. 
 
Mezei Norbert: Csak ezt nem érné meg kivetni. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: Az előterjesztésben olvasta, hogy a települések 
jellemzően a nagyobb, nem helyben élő földtulajdonosokat adóztatják. Úgy gondolja, hogy 
aki már elköltözött a településről, de itt van a földje, arra kellene kivetni. 
 
Lovász Imre jegyző: Mentességi kört meg lehet határozni, lehet olyat is, hogy csak azokra 
vetik ki, akik nem helyi lakosok, más település is hozott ilyen döntést, vagy bizonyos hektár 
felett. Viszont ennek a kivitelezése nem lesz egyszerű, mert nem tudják, hogy ki lesz 
adóalany. Ráadásul a többség egyéni vállalkozó vagy őstermelő lesz, így véleménye szerint a 
levelezés jóval többe fog kerülni, mint amennyit be tudnak majd szedni. A talajterhelési díj 
esetében is már milliós tételt költöttek el a levelezésekre. Úgy gondolja, hogy ebből bevétele 
nem lesz az önkormányzatnak. 
 
Mezei Norbert: Mindenkit meg kellene keresni levélben egy bevallással, hogy azt küldje 
vissza.  
 
Lovász Imre jegyző: És ha nem vallja be, akkor ahhoz, hogy az eljárást egyáltalán 
megindítsák még három levelet kell kiküldeniük tértivevényesen. Egy embernél már 2-3 ezer 
forint lenne. 
 
Tóth Imre elnök: Ha a tevékenység és a munka nincs arányban a bevétellel, akkor nincs 
értelme kivetni. 
 
Lovász Imre jegyző: Legjobb esetben, kb. 2000 hektár lehet az, amire ki tudnák vetni, és így 
1,2 millió forint bevételt hozna egy évben. Ennél sokkal több lenne a költség. Ha mindenki 
megfizetné az adó teljes összegét, még akkor sem lenen plusz bevétele az önkormányzatnak. 
Annyira kevés a 600.- forint, nem véletlen, hogy más településeken 10.000.- forint/hektár a 
földadó. 
 
Tóth Imre elnök: A kis földtulajdonosokra nem szabad ekkora összeget kivetni, ezt 
magasnak tartja. Az iparűzési adóhoz hasonlóan a 2 %-os arányt el tudná képzelni, de ettől 
nagyobb összeget nem. Kérdezi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a 
magánszemélyek kommunális adója emelését évi 7.000.- forint/ingatlan összegre? A bizottság 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
119/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a magánszemélyek kommunális adója emelésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a 
magánszemélyek kommunális adója emelését évi 7.000.- forint/ingatlan összegre, 
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továbbá javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
következő soros ülésre készítse el a rendelet-tervezetet. 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek nem javasolja a mezőőri 
járulék emelését? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a 
következő határozatot hozza: 
 
120/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a mezőőri járulék összegére 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja a 
mezőőri járulék emelését. 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja az 
önkormányzati lakások lakbérének átlagosan 25 %-os emelését a kerekítés szabályainak 
figyelembevételével? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a 
következő határozatot hozza: 
 
121/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az önkormányzati lakások lakbérének emelésére 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja az 
önkormányzati lakások lakbérének átlagosan 25 %-os emelését a kerekítés 
szabályainak figyelembevételével, továbbá javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje 
fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő soros ülésre készítse el a rendelet-
tervezetet. 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a Ladányi 
Hírek helyi lap eladási árának emelését 250.- forint/példány összegre? A bizottság 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
 
122/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Ladányi hírek helyi lap eladási árának emelésére 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Ladányi 
Hírek helyi lap eladási árának emelését 250.- forint/példány összegre, továbbá 
javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
következő soros ülésre készítse el a rendelet-tervezetet. 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a Ladányi 
Hírek helyi lap hirdetési díjainak emelését, mely szerint a teljes oldalas hirdetés: 12.000.- 
forint, a fél oldalas hirdetés: 6.000.- forint, a negyed oldalas hirdetés: 3.000.- forint legyen, 
továbbá javasolja a gyászjelentések esetében a hirdetési árakból 50 % kedvezmény 
biztosítását? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
123/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Ladányi hírek helyi lap díjainak emelésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Ladányi 
Hírek helyi lap hirdetési díjainak emelését, az alábbiak szerint: 
 
Teljes oldalas hirdetés: 12.000.- forint 
Fél oldalas hirdetés: 6.000.- forint 
Negyedoldalas hirdetés: 3.000.- forint. 
 
A bizottság továbbá javasolja a gyászjelentések esetében a hirdetési árakból 50 % 
kedvezmény biztosítását. 
 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek nem javasolja a 
közterület használati díjak, vásári és piaci helypénzek emelését? A bizottság 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
124/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a közterület használati díjak, vásári és piaci helypénzek összegére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja a 
közterület használati díjak, vásári és piaci helypénzek emelését. 

 
Erről értesül:   
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 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek nem javasolja az 
Ozoróczky Mária Szociális Központ térítési díjainak emelését? A bizottság 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
125/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ térítési díjainak összegére 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja az 
Ozoróczky Mária Szociális Központ térítési díjainak emelését. 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja, hogy kérje fel 
a Művelődési Ház mb. intézményvezetőjét, hogy a Képviselő-testület következő soros ülésére 
dolgozza ki a Művelődési Ház díjainak részletes emeléséről szóló javaslatát? A bizottság 4 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 

 
126/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Művelődési Ház díjainak felülvizsgálatára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy 
kérje fel a Művelődési Ház mb. intézményvezetőjét, hogy a Képviselő-testület 
következő soros ülésére dolgozza ki a Művelődési Ház díjainak részletes emeléséről 
szóló javaslatát. 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 
önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint, 
és az előző döntéseken túl nem javasol további emelést, ellenben javasolja idegenforgalmi adó 
bevezetését személyenként és vendég-éjszakánként 300.- forint összegben? A bizottság 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
 
127/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről szóló tájékoztató 
elfogadására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről szóló tájékoztatót az 
előterjesztés szerint, továbbá az előző döntéseken túl nem javasol további emelést. A 
bizottság továbbá javasolja idegenforgalmi adó bevezetését személyenként és vendég-
éjszakánként 300 forint összegben. A Képviselő-testület kérje fel a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a következő soros ülésre készítse el a rendelet-tervezetet. 
 
Erről értesül:   

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

Előterjesztés ápolónői álláshely biztosításának felülvizsgálatára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Tóth Imre elnök: Felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a napirendi 
pontot. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Minden évben tárgyalja a bizottság és a 
Képviselő-testület. Korábban 4 órás, a tavalyi évben már 8 órás álláshelyet biztosítottak az 
Orvosi Rendelőben az asszisztensek helyettesítésére, azzal a feltétellel, hogy az ápolónő 
besegít a védőnőknek is. Időközben a védőnőknél a három körzetre három védőnő lett. 
Tekintettel arra, hogy az 1 fő 8 órában foglalkoztatott ápoló szerződése lejár, így most felül 
kellene vizsgálni az álláshely biztosítását. Az írásos anyag tartalmazza a három körzet 
finanszírozását. Az álláshely a III. körzethez van elszámolva, de egyébként mindegy, mivel 
mínuszosak a körzetek.  
 
Lovász Imre jegyző: Annyival egészítené ki, hogy jelenleg november 30-ig van megbízva. 
Az intézményben továbbá 1 fő betegirányító is dolgozik, akit jelenleg pályázat keretében 
foglalkoztatnak.  
 
Gyárfás Lajos: Az Orvosi Rendelőből nem érkezett most kérelem az álláshely biztosítására? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Eddig nem, de most hamarabb hozták, hogy ne a 
novemberi ülésen az utolsó pillanatban döntsön róla a Képviselő-testület.  
 
Tóth Imre elnök: Úgy gondolja, hogy a munkaidejéből az egyik 4 óra feleslegessé vált, mert 
a védőnőknél már nem szükségszerű, hogy besegítsen, mivel hárman vannak. Az elsődleges 
kérdés, hogy egyáltalán maradjon-e a létszám. Ha marad, akkor 4 órában, vagy 8 órában 
foglalkoztassák? 
 
Gyárfás Lajos: Jó lenne tudni, hogy mi az álláspont a rendelőben? 
 
Tóth Imre elnök: Biztosan azt mondják, hogy szükség van rá. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Az a gond, hogy ezzel munkanélkülivé tesznek 
egy embert, aki lehet, hogy sokat dolgozik. De ott a másik oldal, hogy doktor úrnak nem 
adták oda az emelést, tekintettel a vírushelyzetre, és nem tudni meg van-e egyáltalán a 8 órás 
ügyfélszolgálat, hiszen orvos nincs 8 órában és főként telefonon konzultálnak a betegekkel. 
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Ha viszont megtartják az álláshelyet, a következő kérés az ügyfélirányító megtartása lesz, ha 
lejár majd a pályázata. Kiszámolta, ha csak a garantált bérminimumot fizetik járulékokkal 
együtt, az közel 3 millió forint egy évben, és 3,5 millió forint az, amit az önkormányzat hozzá 
tesz az orvosi rendelő finanszírozásához. Máshol meg szorítják adott esetben az intézményt, 
hogy létszámot fognak leépíteni, ha nem lesz gazdaságos a működése.  
 
Tóth Imre elnök: Más intézményben pedig több álláshely betöltetlen, mégis elvárják, hogy 
teljesítsenek.  
 
Bertalan László: A tisztán látás miatt kérdezi, hogy most egy álláshelyről, vagy konkrét 
személyről beszélnek? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Konkrétan egy személyről. 
 
Bertalan László: Nem lehetne, hogy egy álláshelyet megszüntetnek, és döntsék el a 
rendelőben, hogy kire van szükség, kit tudnak nélkülözni. 
 
Tóth Imre elnök: Ez nem így működik sajnos. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ha mást küldenek el, akkor végkielégítést 
kellene fizetni. 
 
Gyárfás Lajos: Tartsák meg az álláshelyet, de csak 4 órában és meglátják, hogy mit szólnak. 
 
Mezei Norbert: Ha a betegirányító szerződése lejár, akkor elláthatná az a feladatot is, és 
visszavehetnék 8 órába.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Bakos doktornő körzete nem az önkormányzaté, 
két körzet asszisztensét kell csak finanszírozniuk. Arról kell gondoskodniuk, hogy ha az egyik 
körzetből az asszisztens táppénzen, vagy szabadságon van, akkor a helyettesítés meg legyen 
oldva. Tehát azért foglalkoztatnak egy főt, napi 8 órában, hogy ebben a két körzetben az 
asszisztenseket tudja helyettesíteni. Azt lenne jó látni, hogy ha nem kell helyettesíteni, akkor 
mit csinál ez az ápoló napi 8 órában. És mit csinál a másik két asszisztens?  
 
Tóth Imre elnök: A kérdés, hogy hogyan szüntessék meg ezt a kényelmi helyzetet? Teljesen 
megszüntessék az álláshelyet, vagy négy órában megmaradjon? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nagy valószínűséggel, ha 4 órás munkaviszony 
lesz, akkor ez a személy el fog menni, mivel neki szüksége van a 8 órás munkaviszonyra. 
 
Gyárfás Lajos: Vegyék vissza 4 órába. 
 
Lovász Imre jegyző: Annyi kérdése lenne, hogy a 4 órás álláshelyet december 1-től akkor 
2021. november 30-ig javasolják biztosítani? 
 
Tóth Imre elnök: Igen. Kérdezi, van-e valakinek további kérdése, más javaslata? 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
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Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a háziorvosi 
rendelőben az ápolónők szabadságolásának és helyettesítésének megoldására 1 fő 4 órás 
ápolónői álláshely biztosítását 2020. december 1-től 2021. november 30-ig? A bizottság 2 
igen 2 nem szavazat mellett elutasítja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
128/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Gyárfás Lajos képviselő javaslatának elutasítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem támogatja Gyárfás Lajos képviselő 
javaslatát, a háziorvosi rendelőben az ápolónők szabadságolásának és 
helyettesítésének megoldására 1 fő 4 órás ápolónői álláshely biztosítására 2021. 
november 30-ig.  

 
Erről értesül:   

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

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló pótkocsi értékesítésére 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
 
Tóth Imre elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdezi Göröcs László mb. 
intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot? 
 
Göröcs László: Annyival szeretné kiegészíteni, hogy ezt a pótkocsit nem használják. Tehát 
ha úgy gondolja a bizottság, akkor nyugodtan el lehet adni. 
 
Tóth Imre elnök: Mit gondol arról az árról, amit a kérelemben meghatároztak? Látta, hogy 
referenciaként csatoltak be pótkocsi árakat. Ez elfogadható ár? 
 
Göröcs László: Ezelőtt, kb. öt évvel 1,2 millió forintért vásárolták.  
 
Tóth Imre elnök: És állapotát tekintve? 
 
Göröcs László: Nincs rajta műszaki, a biztosítása van kifizetve. 
 
Tóth Imre elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal vagy az 
írásos anyaggal kapcsolatban? 

 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja, hogy az 
önkormányzat tulajdonában álló YJV-429 rendszámú pótkocsi Szöllősi Károly részére történő 
értékesítéséhez járuljon hozzá, az előterjesztésben szereplő bruttó 800.000.- forint eladási 
áron? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő 
határozatot hozza: 
 

129/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló pótkocsi értékesítésére 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában álló YJV-429 rendszámú pótkocsi Szöllősi Károly részére 
történő értékesítéséhez járuljon hozzá, az előterjesztésben szereplő bruttó 800.000.- 
forint eladási áron. 
 
Erről értesül:   

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

7. NAPIRENDI PONT 

Előterjesztés a NÜVI kérelmére Komatsu javítás költségeinek biztosítására 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
 
Tóth Imre elnök: Kérdezi Göröcs László mb. intézményvezetőt, kívánja-e összefoglalni, 
kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Göröcs László: A 2020-as költségvetésben kért 2 millió forintot a javításra. Most szerette 
volna megjavíttatni, de időközben több meghibásodás is történt, ezért újra felmérette, és ekkor 
született ez az újabb összeg. Ebből 2 millió forint rendelkezésére áll, és a fennmaradó 
2.262.000.- forintot az intézmény saját költségvetésének átcsoportosításával szeretné 
biztosítani. Ehhez kéri a bizottság és a képviselő-testület hozzájárulását. 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 
Tóth Imre elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja hogy a NÜVI 
kérelmére a Komatsu javítás költségeinek biztosítása érdekében engedélyezze a szükséges 
átcsoportosítást az intézmény költségvetésében? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
130/2020. (X.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a NÜVI kérelmére Komatsu javítás költségeinek biztosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a 
NÜVI kérelmére a Komatsu javítás költségeinek biztosítása érdekében engedélyezze a 
szükséges átcsoportosítást az intézmény költségvetésében. 
 
Erről értesül:   

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

8. NAPIRENDI PONT 

Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” c. pályázati 
felhíváson való részvételre, önerő biztosítására 
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 
 




