JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. szeptember 29-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Major Ferencné,
Gulyás Éva, Pomázi László, Tóth Imre 5 fő képviselő.
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt, Dr. Bakos Beáta, és Dr. Makai
Gabriella, 3 fő képviselő.
Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van:
Lajkó Terézia jegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Major Antal Mihály a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős
tagja.
Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent
képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 5 fő jelen van, Bagi Zsolt, Dr.
Bakos Beáta, és Dr. Makai Gabriella képviselők jelezték, Fehér Lóránt képviselő nem
jelezte távolmaradását. A testület határozatképes, s azt megnyitja.
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatosan van-e
valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 5 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
257/2014. (IX. 29.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:
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1./ A „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-1.2.0/09-11-20130018 azonosítószámú projekthez ideiglenes Fidic mérnökszervezet
megbízása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
2./ A Jászladányi Csatornamű Víziközmű-Társulat kérelme
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
3./ Előterjesztés a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon”
című, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat keretében
szolgáltató kiválasztására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
4./ Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
5./ Védőnői álláshellyel kapcsolatos ösztöndíj megállapítása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.

1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

A „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018
azonosítószámú projekthez ideiglenes Fidic mérnökszervezet megbízása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: nem kívánja az írásos előterjesztést kiegészíteni. A PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, elnök úr távollétében Tóth Imre
képviselő urat kérdezi, hogy bizottsági ülésen milyen javaslat született?
Tóth Imre: a pénzügyi bizottság tárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek a
Fidic mérnöki szervezet megbízását, tekintettel arra, hogy a szennyvíz beruházás
ezáltal felgyorsulhatna, nem állna a beruházás ennek hiányában.
Drávucz Katalin: van-e az írásos anyaggal, vagy az elhangzottakkal kapcsolatosan
valakinek véleménye, javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
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bizottság javaslatára, hogy AQUA-K BT.-t bízza meg a testület ideiglenes Fidic
mérnöki feladatok ellátására?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
258/2014. (IX. 29.) sz. határozata
A „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című, KEOP- 1.2.0/09-11-20130018 azonosító számú projekttel kapcsolatosban a FIDIC mérnök- műszaki
ellenőri feladatok ellátása tekintetében ideiglenes mérnök kijelölése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Jászladány
Nagyközség szennyvízkezelése” című, KEOP- 1.2.0/09-11-2013-0018
azonosító számú projekttel kapcsolatban a FIDIC mérnök- műszaki ellenőri
feladatok ellátása tekintetében ideiglenes mérnökként az AQUA-K BT.-t (4400
Nyíregyháza Bujtos utca 17.) bízza meg 60 nap időtartamra, 500.000 Ft+ÁFA
megbízási díjért, egyben felhatalmazza Drávucz Katalin polgármestert a
szerződés aláírására. Képviselő-testület a megbízási díj összegét a
költségvetésében biztosítja.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ AQUA-K BT. (4400 Nyíregyháza Bujtos utca 17.)
értesülnek

2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

A Jászladányi Csatornamű Víziközmű-Társulat kérelme
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: júniusban fizetési felszólítás érkezett a Víziközmű Társulat
elnökétől. Ezt követően jogi szakértők, és a projektmenedzsment segítségével
megvizsgálta önkormányzatunk a tartalmát, és a visszafizetési kötelezettséget, ezt
válaszlevélben küldtük el, melyet most a képviselők is olvashattak. Pénzügyi
bizottság tárgyalta, Tóth Imre képviselő urat kéri meg arra, hogy tájékoztassa a
testületet a bizottság javaslatáról.
Tóth Imre: a bizottság az előterjesztésben tett megállapításokkal teljesen egyetért.
Javaslata, hogy egy társberuházói megállapodás kellene kötni a társulattal az
önkormányzatnak, és így visszatéríthető összeg lenne a társulás részére a 2 702
ezer forint. A társberuházói megállapodás aláírásáról a következő soros testületi
ülésen kellene tárgyalni.
Gulyás Éva: azt gondolom, hogy a Víziközműnek küldött levél kapcsán érintett
vagyok a kérdésben. Akkor én voltam a társulat elnöke és visszautasítom a
válaszlevélnek azt a részét, amelyben az szerepel, hogy nem volt felhatalmazása,
illetve jogszerűtlen volt, hogy ezt a szerződést nem szabad lett volna megkötni. Azt
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volt a kérdésből, és én elmondtam, hogy amikor a fagyi visszanyalt, akkor állt el a
polgármester asszony az egésztől. Amikor a Víziközmű társulat ezt a kölcsönt az
önkormányzatnak kölcsönadta, ez a kölcsön nem addig szólt, amíg a beruházás meg
nem kezdődik, hanem arra a részre, ami a szennyvíz beruházás első üteme
rendeződött, tehát az 53 milliós rész, és mindaddig szólt a kölcsön, amíg az
önkormányzat ezt az összeget meg nem kapja. Nekem, mint a Víziközmű társulat
elnökének, nem volt kötelességem akkor rögtön küldöttgyűlést összehívni, mert a
küldöttgyűlést ez ügyben utólag lehet tájékoztatni. Arról volt szó, hogy az adott év
december 31-ig az önkormányzat részéről ez az összeg visszakerül a Víziközmű
társulat számlájára. Végre eljutottunk odáig, hogy a Víziközmű társulat, ha nem
egész összeget is, de kap vissza valamennyi pénzt, ennek örülök.
Drávucz Katalin: ezt a harcot valóban megvívtuk már, már csak azért is, mert a
fagyi nem nyalt vissza. A rendőrségi feljelentést nem az önkormányzat tette, nem én
tettem, mint polgármester, ezt te nagyon jól tudod. A Víziközmű felügyeleti szerve a
KÖTIVIZIG volt az, Háfra Mátyás képviseletében, aki a feljelentést megtette.
Gulyás Éva: nem vagyok benne biztos, hogy ez így van.
Drávucz Katalin: nem tudom, mit akarsz azzal mondani, hogy a fagyi visszanyalt. A
kölcsön felvételről szóló megállapodás azért jogszerűtlen, mert azt tartalmazta (ezt
jogászok állapították meg), hogy megállapodás jogcímen kölcsönt adott a Víziközmű.
Olyan kötelezettséget vállalt a társulat akkori elnöke, és a volt polgármester, amelyre
nem volt felhatalmazása. Jelen beosztásomban, és jelen Képviselő-testülettel 7,7
millió forintos kölcsönt nem fogadok el úgy, hogy a Képviselő-testület nem ad rá
felhatalmazást. Ezen kívül nem volt benne a megállapodásban, hogy december 31-ig
visszafizeti az önkormányzat. Az volt benne, hogy az önkormányzat folyószámla
hitelkeretének megnyílásáig.
Most azon van a hangsúly, hogy a 7,7 millió forintot, amit a Víziközmű átadott,
jogszerűen átadhatta volna egy társberuházói szerződés megkötésével. Elkölthette
az önkormányzat, de csak azt az összeget, amire nem nyert az önerő alapból. Ha a
7,7 millió át lett adva, 7 995 ezer forint önerő, amire szüksége volt az
önkormányzatnak, az önerő alapból nyert 3 997 ezer forintot. Ezt valószínűleg nem
akkor nyerte meg az önkormányzat, a választás előtt, vagy követően, hanem már
akkor, amikor 7,7 millió át lett utalva. Az is két ütemben lett átutalva. A kettő közti
különbözet az, amit az önkormányzat vissza kell, hogy utaljon, de a társberuházói
megállapodásnak akkor is meg kell köttetni, amit meg tesz a Képviselő-testület, és a
Közgyűlés.
Kikérem magamnak a feltételezést, hogy a feljelentést mi tettük. Legyél szíves
azokról az állításokról meggyőződni, amiket kijelentesz!
Gulyás Éva: meg fogok győződni róla. Azért mondtam, hogy a fagyi visszanyalt,
mert akkor ti voltatok a társulat könyvelői. Azt gondolom, hogy valaki azért fogad
könyvelő céget, hogy ha valami szabálysértés történik, akkor minimum elvárás, hogy
a könyvelő előre szóljon.
Drávucz Katalin: ti a mi véleményünket nem kértétek ki. Ez a megállapodás alá lett
írva akkor, amikor ti úgy gondoltátok. Nem szeretnék személyeskedni. Amilyen
adatot a könyvelőnek szolgáltat az ügyfél, amilyen papírok a rendelkezésre állnak, az
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alapján kötelezettségként a mai napig le van könyvelve. Semmiféle számviteli
fegyelem, vagy számviteli rend megszegése ebben nem történt. A mi véleményünket
nem kérted ki arról, hogy milyen megállapodást kellene kötni. Volt az
önkormányzatnak egy ügyvédje, volt a Víziközműnek jogi tanácsadója egy képviselő,
akivel meg lehetett volna beszélni. Semmiféle fagyi visszanyalásról nincs szó.
A rendőrségi feljelentést nem az önkormányzat tette, semmiféle visszatáncolásról
nem volt szó. Nem kell magadat megvédeni.
Gulyás Éva: nem is szeretném.
Drávucz Katalin: ezzel kezdted, hogy érintett vagy. Nem vagy érintett. A társulat
elnöke ezt a levelet elküldte, mi erre választoltunk. Egy dologról kell dönteni, hogy a
két összeg közötti különbözetet az önkormányzat vállalja-e, hogy visszafizeti, illetve a
társberuházói megállapodás előkészítését kell megtenni, hogy jogszerű legyen az
önkormányzat részéről is, és a társulat részéről is.
Tóth Imre: ez egy húzódó ügy, melynek most látszik a megoldása. Amennyiben
ezen az úton járunk, és ezt a megoldási képletet végrehajtjuk, akkor ezt az ügyet
megnyugtatóan rendezni lehet. Nyilvánvalóan azzal fog járni, hogy az
önkormányzatnak 2 702 ezer forintot át kell adni jogszerűen a Víziközmű társulatnak.
Igaz, hogy nem ez a Képviselő-testület adta át, hanem az előző, de a mostani
önkormányzatnak kell itt helyt állni. Ennek az ügynek akkorra, mikorra a Víziközmű
társulat megszüntetése napirendre kerül, addigra ezt megnyugtatóan rendeződni
kellene. Ez lenne a fő cél.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság
javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
259/2014. (IX. 29.) sz. határozata
A Jászladányi Csatornamű Víziközmű-Társulat kérelmére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Jászladányi Csatornamű Víziközmű-Társulat kérelmét. A Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára dönt arról, hogy a 2 702 ezer forint
kölcsönt visszafizeti a társulat részére akkor, ha az önkormányzat és a társulat
között társberuházói megállapodás jön létre.
Képviselő-testület kéri a Víziközmű Társulat elnökét, hogy a társulat
Közgyűlése elé terjessze be a megállapodást.
Képviselő-testület a következő soros ülésén dönt a társberuházói
megállapodás tartalmának elfogadásáról
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Csatornamű Víziközmű-Társulat
értesülnek
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pont megtárgyalása

Előterjesztés a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című,
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat keretében szolgáltató
kiválasztására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: a Komplex telepprogram pályázat keretén belül újabb projektelem
valósul meg, a Csillag Cserhaj szolgáltató ház kialakítása. 3 árajánlatot kért be
önkormányzatunk. A NÜVI részéről nettó 5.905512,- Ft + 1.594488,- Ft ÁFA, bruttó
7.500.000,- Ft ajánlati ár, a V-Kristály 95 KFT. részéről nettó 7.953.189,- Ft +
2.147.361,- Ft ÁFA, bruttó 10.100.550,- Ft ajánlati ár, a Gulyás Fáber Építőipari Kft.
részéről nettó 12.602.955,- Ft + 3.402.798,- Ft ÁFA, bruttó 16.005753,- Ft ajánlati ár
érkezett. A forrás a projekt költségvetésében tervezett és elszámolható költség. A
NÜVI adta a legkedvezőbb ajánlatot.
Gulyás Éva: helyileg hol történik a szolgáltatóház kialakítása?
Drávucz Katalin: Rákóczi utca 12. szám alatt.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ért egyet a határozati javaslat
szerint azzal, hogy a NÜVI ajánlatát fogadja el a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
260/2014. (IX. 29.) sz. határozata
a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, TÁMOP-5.3.611/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-5.3.611/1-2012-0083 azonosítószámú, „Komplex telepprogram megvalósítása
Jászladányon” című projekt keretében a Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház
kialakítására a NÜVI (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatát fogadja el
bruttó 7.500.000,- Ft összegben. A forrást a projekt költségvetéséből
biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ NÜVI (5055 Jászladány, Hősök tere 6.)
értesülnek
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pont megtárgyalása

Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: 2012-ben még ÖNHIKI címen, 2013-ban Kiegészítő támogatás
címen lehetett pályázatot benyújtani a költségvetési törvényben előírtaknak
megfelelően, jelenleg rendkívüli önkormányzati támogatás nyújtható be a
Belügyminisztériumhoz. Arról kellene dönteni, hogy szándékában áll-e az
önkormányzatnak a rendkívüli támogatásokról szóló pályázat benyújtása. A pénzügy
összeállított egy anyagot. Mivel kifizetetlen számla nincsen jelenleg, ami rendkívüli
támogatást igényelne, ezért kevés összeg az, amire pályázni kívánunk. Pénzügyi
bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Tóth Imre: a bizottság megállapította, hogy sajnálja, hogy csak kevés összegre tud
az önkormányzat pályázni, viszont nagyon örül annak, hogy a gazdálkodás olyan
szintet ért el, amiben kevés a rés, a hiányzó összeg. A bizottság javasolja a pályázat
benyújtását.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal a javaslattal,
hogy az önkormányzat a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatban részt
vegyen?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2612014. (IX. 29.) sz. határozata
Rendkívüli önkormányzati támogatást igénylő pályázat benyújtására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstárhoz a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról
és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM
rendelet szerinti rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek
5 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Védőnői álláshellyel kapcsolatos ösztöndíj megállapítása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: korábban érkezett kérelem két védőnő hallgató részéről, hogy
önkormányzati ösztöndíjként támogatást kérnek. A Képviselő-testület kérése volt,

-8hogy kérjünk állásfoglalást arról, hogy központi finanszírozásból van-e erre
lehetőség. Az OEP azt a tájékoztatást küldte, hogy személyi jellegű egyéb kifizetések
címén elszámolható természetes személyek részére kifizetett összeg, jelen esetben
tanulmányi szerződés alapján járó támogatás. Ez nem kerülne az önkormányzatnak
pénzbe. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Tóth Imre: a bizottság javasolja az ösztöndíj megítélését, mivel látható az, hogy az
önkormányzatnak ez nem kerül külön pénzeszközbe, ugyanakkor van rá esély, hogy
a 11 éves múlttal szenvedő álláshely betöltési helyzetet normalizálni tudnánk a két
tanulóval.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
262/2014. (IX. 29.) sz. határozata
Védőnői álláshellyel kapcsolatos ösztöndíj megállapítása Kólya Helga és
Szalay Orsolya részére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatát figyelembe véve Kólya Helga és
Szalay Orsolya részére 2014. szeptember 01-től 2017. június 30-ig terjedő
időszakra évente, 10 hónapra, személyenként havi 30.000,- Ft összegű
ösztöndíjat állapít meg, melyet tanulmányi szerződés megkötésével biztosít.
A tanulmányi szerződés aláírására Drávucz Katalin polgármestert hatalmazza
fel.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek
Drávucz Katalin: mandátumhoz jutásakor minden képviselő letette a képviselői
esküt. A zárt ülésen elhangzott dolgok nem nyilvánosak, a határozatok kivételével.
Arra kéri a képviselőket, hogy tartsák be a titoktartást a jövőben. Eddig nem volt
ezzel probléma, sajnálja, hogy most kellett erről beszélni. Bejelenti, hogy a
Képviselő-testület megtárgyalta mai ülésének napirendjét, megköszöni a részvételt,
az ülést bezárja.
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