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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2014. január 29-én megtartott, n y i l t s o r o s üléséről

1/2014.(I.29.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

2/2014.(I.29.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend elfogadása

3/2014.(I.29.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Beszámoló a mezőőrök 2013. évi tevékenységéről, munkavégzésükhöz további feladatok megvitatása

4/2014.(I.29.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Beszámoló a 2013. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2014. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az
önkormányzati intézményekben

5/2014.(I.29.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

a 2014. évi adósságkonszolidációra

6/2014.(I.29.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jász nép története film támogatására

7/2014.(I.29.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Előterjesztés Jászladányon állati hulla elhelyezésére szolgáló konténer létesítésre.

8/2014.(I.29.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

a „Nevelési intézmények fejlesztése” ÉAOP4.1.1/A-11 jelű pályázat kapcsán a könyvvizsgálati tevékenység ellátására cég kiválasztására

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. január 29-én, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
n y í l t s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Jelen vannak:
Bagi Zsolt bizottsági elnök
Tóth Imre
Kovács Zsuzsanna
Major Antal
4 fő bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelenlévők:
Drávucz Katalin
Kalmár András
Lajkó Terézia
Mezei Norbert
Szabó József
Szabó László
Nagy Péter
Zakar Margit

polgármester
alpolgármester
jegyző
pénzügyi osztályvezető
mezőőr
mezőőr
mezőőr
szociális előadó

Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság a jelen lévő 4 fővel határozatképes. Pomázi László telefonon jelezte, hogy később
csatlakozik a bizottsághoz. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth
Imre hitelesítse.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Tóth Imrét jegyzőkönyv
hitelesítőnek? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

1/2014. (I.29.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2014. január 29-i Pénzügyi-
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Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét
jelöli ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bagi Zsolt bizottsági elnök: A meghívót, és a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést mindenki megkapta írásban. Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.

Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi a napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

2/2014.(I.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2014. január 29-i soros ülése napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./

Beszámoló a mezőőrök 2013. évi tevékenységéről, munkavégzésükhöz további feladatok megvitatása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Mezőőrök képviselője

2./

Beszámoló a 2013. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2014. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

3./

Előterjesztés a 2014. évi adósságkonszolidációra
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

4./

Előterjesztés Jász nép története film támogatására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

5./

Előterjesztés Jászladányon állati hulla elhelyezésére szolgáló konténer létesítésre.
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
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6./

Előterjesztés a „Nevelési intézmények fejlesztése” ÉAOP-4.1.1/A-11 jelű pályázat kapcsán a könyvvizsgálat tevékenység ellátására cég kiválasztására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés:
7./

Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

8./

Előterjesztés a piactéren található üzlethelyiséggel kapcsolatos kérelem megtárgyalására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

9./

Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos út 80. szám alatti önkormányzati bérlakással
kapcsolatos kérelem megtárgyalására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Erről értesülnek: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

1. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a mezőőrök 2013. évi tevékenységéről, munkavégzésükhöz további feladatok
megvitatása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester,
Mezőőrök képviselője

Drávucz Katalin polgármester: javasolja, hogy Szabó József mezőőr mondja el röviden a beszámoló lényegét, hiszen a beszámoló összeállítását és a mezőőrök munkáját
is a legjobban ismeri. Készített egy költségvetési összefoglalót, ennek ismertetése után
kéri tegyék fel kérdéseiket.
Szabó József: a mezőőrség munkájával kapcsolatban kérdezi: volt régebben egy olyan
rendelet, mely a mezőőrök működési területét kiterjesztette Jászladány belterületére.
Ennek örülnének, mert az intézkedéseket akkor be tudnák fejezni. Erről megerősítést
kérnének, hogy ez élő dolog-e. Évekkel ezelőtt a polgármester (Dankó István) jelezte
szóban, de ettől többet nem tudnak.
Pomázi László csatlakozik a bizottsághoz,
5 főre emelkedik a bizottság tagjainak száma.
Amikor bírósági tárgyalásra kerül a sor és erre hivatkoznak, a bíró nem fogadja el, mivel a mezőőri törvény mást mond. A másik dolog a mezőőrök ruházata, melynek egységesnek kell lenni, kiegészítve a kényszerítő eszközökkel: gumibot, bilincs, gázspray,
melyeket, meg is kaptak. A Polgárőrségtől láthatósági mellényt kaptak.
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Lajkó Terézia jegyző: megnézte a törvényt mely a mezőőrség feladatának a termőföldek őrzését határozza meg. Utána néz, hogy rendelet, vagy határozat tartalmazza-e az
intézkedési terület kibővítését a belterületre. Ha benne lenne, akkor elképzelhető, hogy
törvénysértőnek minősítette volna a törvényességi felügyelet. Kétségbe vonja, hogy ez
le van írva. Azonban ettől függetlenül szóban kaphattak ilyen feladatot. Kérdés az, ha
nincs törvényi alapja, akkor milyen intézkedést lehet tenni? A törvényben arra nincs
felhatalmazó rendelkezés, hogy az önkormányzat alkothat ilyen rendeletet. Csak a
helyszíni bírság kiszabására van felhatalmazás.
Szabó József: a törvény új feladatnak adja az iskolakerüléssel kapcsolatos teendőket, mely
miatt Lóczi Istvánt kereste meg, hogy konkrétan miben várják a segítségüket. Csak az van
leírva, hogy iskola kerülő gyermekekkel eljárást kezdeményezhetünk, nincs leírva mi is a teendőjük. Külterületen csak hagymaszedés, betakarítás idején van sok gyermek, de nem hiszi,
hogy erre az esetre gondol a törvényalkotó.
Lajkó Terézia jegyző: miután tegnap Szabó József feltette ezt a kérdést, megkereste a családsegítő szolgálatot, hogy valójában mit lehetne tenni. Válaszuk az volt, hogy a rendőrségnek
kell szólni.
Szabó József: volt a ladányi rendőrőrssel egy együttműködési szerződésük, mely a betakarítás idején jól működött, jobbára technikai eszközt, de sokszor személyt is tudtak adni. Szintén
a tegnapi nap beszéltek szabálysértési bírságról a Jegyző asszonnyal. Ha lenne belterületen is
intézkedési joguk a szabálysértési bírságból jelentős bevételhez jutna az önkormányzat.
Major Antal: a beszámolóban kóbor kutyákról is szó van. Mit tudnak a kóbor kutyákkal csinálni.
Szabó József: tulajdon képen semmit sem.
Major Antal: belterületen is lehet látni 8-10 fős csapatokat. Mit lehet velük csinálni?
Drávucz Katalin polgármester: havi keret szerződésünk van a kutya befogóval 30 kutyára.
Nyilvánvaló, hogy többre is szükség volna, azonban kutyánként 10 ezer forint plusz áfáért
dolgozik. A költségvetésben ennyire van kapacitás, duplájára is szükség volna. Törvényi kötelezettségünknek ezzel eleget tettünk.
Major Antal: a kutyák chippel való ellátása nemigen jött be. Ezzel a kóbor kutyák száma
megsokszorozódott.
Szabó László: a gond az, hogy ez egy feneketlen kút, a szaporulat nagyobb, mint amennyit
befognak. Jó lett volna, hogyha a törvény úgy rendelkezik, ha valaki nem rakatja be a chipet,
azt megbüntetik.
Lajkó Terézia jegyző: a Polgármesteri Hivatal elvégezte a kutyák összeírását, a nyilvántartás
elkészült. Át lett adva az állatorvosnak egyeztetésre. Ezt gyakorlatilag össze kell hasonlítani a
beoltott kutyák nyilvántartásával. Ezután feljelentést is lehet tenni, ha nincs beoltva a kutya.
Mint minden hétfőn most is jött a kutyabefogó, ki küldte az újtelepi részre, mivel onnan érkezett bejelentés. 13 vagy 15 kutyát be is fogott, azonban a kritikus helyeken azonnal behívták a
kutyákat, és nem engedték befogni azokat. Fel kellene szólítani ezeket a kutya tulajdonosokat,
hogy mutassák be az oltási könyvet. Ha nem tudják, akkor szabálysértési eljárást kell kezdeményezni ellenük. Nagyon nehéz előre jutni ebben.
Tóth Imre: a beszámoló nem igazán tartalmazza azt, hogy a gazdák, akik finanszírozzák a
mezőőri szolgálatot, mennyire elégedettek a mezőőrség munkájával. Pozitív, vagy negatív
visszhang jön vissza tőlük?
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Szabó József: akikkel naponta találkozunk, kapcsolatban állunk azoktól pozitív a visszajelzés, vannak akikkel viszont nem igazán tudnak kapcsolatot teremteni. Zárt, szűk világban él,
amiből nem enged. Legjobb kapcsolatban talán a Jász-Föld Zrt-nél a Sirman úrral van. Az a
gazda, akivel valamilyen negatív intézkedéssel él, nem fogja pozitívan megítélni a ténykedésüket.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: mit csinálnak, mit követnek el?
Szabó József: falopást. Sokszor kapták rajta, figyelmeztették, nem erről szól az engedélye.
Lóczi Istvántól megkérte a fákra a gyérítési engedélyt, hogy kombájnnal tudjon járni, azonban
nem ott vágta ki a fákat. Felhívták rá a figyelmét, akkor elment és megint másnak a fáját vágta
ki, és azt mondja: ne foglalkozzon vele a mezőőr, hiszen ő fizeti.
Szabó László: nem tudják elfogadni, hogy a saját fájukat nem vághatják ki csak engedéllyel.
Hiába mondják neki, hogy jöjjön be az önkormányzathoz kérje meg az engedélyt és kivághatja a fáját. Hőbörögve mondja: a saját fáját akkor vágja ki amikor akarja.
Pomázi László: akinek nincs földje, az mit keres kint a határban?
Tóth Imre: az utak ott is közterületek.
Major Antal: van arra lehetőség, hogy ezeket a személyeket igazoltassátok?
Szabó József: közigazgatási területükön (külterületen) majdnem olyan jogaik vannak, mint a
rendőrnek. Igazoltathatják, átnézhetik az autóját, bekísérhetik. Van még egy dolog a szabálysértési bírság kiszabása. A szolgálati naplóba, nagyon sok intézkedés van bejegyezve, azonban nem mindegyik fejeződik be.
Drávucz Katalin polgármester: a holnapi testületi ülésre meg lettek hívva azok a gazdák,
akiknek földtulajdonuk van Jászladány külterületén. Kéri a mezőőröket is, hogy amennyiben
van lehetőségük legyenek jelen az ülésen, ha hozzájuk érkezik kérdés, vagy épen az elégedettség merül fel, rövid időn belül tisztázni lehet. Azért is jó lenne, mert az előző vezetés idején
merült fel a gazdák részéről, hogy a mezőőrök számoljanak be a végzett munkájukról. A finanszírozással kapcsolatban tájékoztatásképpen kívánja elmondani, hogy 2013-ban a mezőőri
szolgálat költségei (munkabér, járulékok, munkaruha, költségtérítés …stb.) 8 021 ezer forint
volt, a bevétel a mezőőri járulékból úgy, hogy az Aranykalász Vadásztársaság befizetési kötelezettségének nem tett eleget, 5 088 ezer forint volt. Feltételezve, hogy ezt be fogják fizetni,
és komplett öltözetet sem kell minden évben vásárolni, 2 187 ezer forinttal járult hozzá a
szolgálat fenntartásához. Ennyivel járulunk hozzá még annak ellenére is, hogy a gazdák nem
minden esetben hajlandók együttműködni. Kérdésként merül fel benne, hogy az önkormányzat nem is tud, mert nem is adhat feladatot a mezőőröknek, mégis milliókkal járul hozzá a
működésükhöz. Hol a rendőrséggel, hol a polgárőrséggel kell együttműködniük, és az önkormányzat asztalára nem tehetnek le semmit. Korábban is volt mezőőrség, most sem hangzott
el, hogy meg kellene szüntetni. Mégis csak sértő dolog, hogy nem tisztelik, nem értékelik
azok, akiknek a tulajdonát védik a mezőőrök.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: hiányolja a beszámolóból, hogy hány intézkedést kezdeményeztek személyenként az elmúlt évben. Kéri ennek pótlását a Képviselő-testületi ülésre.

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a beszámolót a mezőőrök
2013. évi tevékenységéről, munkavégzésükhöz további feladatok megvitatásáról? A bizottság
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
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3/2014.(I.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Beszámoló a mezőőrök 2013. évi tevékenységéről, munkavégzésükhöz további feladatok
megvitatása

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja a mezőőrök 2013. évi tevékenységéről készült beszámolót, az előterjesztés szerint.

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

2. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2013. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2014. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin polgármester: a munkaterv készítésekor kérés volt, hogy a közmunkaprogramról készüljön tájékoztató. Minden két ülés közötti beszámolóban igyekezett a közmunkaprogramról is tájékoztatni a Képviselő-testületet. Az éves összefoglaló jelentés elkészítésében
Zakar Margit köztisztviselő volt a segítségére. Legnagyobb közfoglalkoztatás a START közmunkaprogramban volt, három területre pályázott és nyert, összesen 326 főt foglalkoztatott.
Az intézményi közfoglalkoztatás keretében 55 személyt kellett megforgatnunk a Munkaügyi
Központ kérése szerint. Erre 12 500 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Itt ki
kellett egészíteni az önkormányzatnak a támogatást, a START Közmunkaprogram teljes egészében támogatott volt. Jelenleg folyamatban van a téli közfoglalkoztatás, melyet nem az önkormányzat kért, hanem kötelező volt vállalni, 370 főt kellet bevonni. Ebben van képzés is, és
munka is. Például jelenleg a havat lapátolják. 2014. évre vonatkozóan csak a mezőgazdasági
Start munkáról van tudomása, mely pályázatot egyik napról a másikra kellett elkészíteni, tehát
a megalapozottsága bizonyára hiányos.
Kovács Zsuzsanna: a beszámolóból az látszik, hogy 1 millió forint értékű zöldségfélét termeltek meg, a ráfordítás pedig 76 millió forint volt?
Drávucz Katalin polgármester: nem gondolja, hogy az önkormányzat a hibás, amit csak lehetett megtettek. Nagyon sok rendőrségi feljelentés történt lopás miatt, pl. a paprika palánták 50
%-át ellopták még kiültetés előtt. A burgonyalopás miatt is 3 feljelentés történt. Öt és fél hektárnyi területen energia fűz ültetvény van, mely még hasznot nem hozott. Ezt az egy millió
forintot 3,5 hektáron termelték meg. Ezektől az emberektől azt a munkát nem lehet elvárni
amit például a Jász-Föld Zrt-ben dolgozóktól. Itt a kézi munka van előtérbe helyezve. Nagyon
szeretné, és nagyon hiányzik egy megfelelő szakmai vezetés, akinek az irányításával dolgoznának, azonban ilyen még nincs, a pályázat nem támogatja. Ha egy agrármérnököt foglalkoztatnának aki irányítaná, megszervezné a munkálatokat, a talaj előkészítéstől a betakarításig,
biztosan máskép alakulna a bevétel. Egyetért Kovács Zsuzsannával, hogy aránytalanul magas
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a ráfordított költség és a foglalkoztatottak száma a megtermelt javakkal szemben. Ha van valakinek ezzel kapcsolatban ötlete, azt szívesen fogadja, nem feltétlenül konyhakertben kell
gondolkodni, lehet mást is termelni. Ebben az esetben a cél a foglalkoztatás volt, nem pedig a
haszon termelése.
Kovács Zsuzsanna: az energiafűz megfelelő, viszont 4-5 év kell, hogy betakarítható legyen.
Ez a mezőgazdasági munka nem gazdaságos.
Kalmár András alpolgármester: a mezőgazdasági munkák földje sem megfelelő, hiszen házhelyeken van, ami kevert föld, vagy a felszántott gyep.
Major Antal: a napközi konyha a zöldségekből mennyit használ fel? Mekkora értékben?
Drávucz Katalin polgármester: konkrétan már nem emlékszik, de évi anyagköltsége kb. 31
millió forint volt.
Mezei Norbert: a számok nagyon durvák, azonban ha nem csináljuk akkor ezeknek az embernek segélyt kell fizetni.
Drávucz Katalin polgármester: a segélyek 10 %-át pedig az önkormányzatnak kell biztosítani. Igaza van Kovács Zsuzsannának ez nem gazdaságos, csak annyiból, hogy az önkormányzatnak ez nem kerül pénzbe. Olyan személyre volna szükség akinek agrár végzettsége van, és
le tudja vezényelni a munkát. Egy ember teljes munkaidejét kitöltené ez a feladat, és akkor
lehetne hosszabb távon tervezni.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: statisztikailag ez eléri célját, de egyébként nem annyi haszna volt
még, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő telkeket nem a gaz verte fel, a település rendezettebb volt. A közmunkaprogram keretében utat, járdát, árkot továbbra is csinálnak. Hiába
veszünk fel azonban agrárszakembert, mert olyan szakember is kellene, aki a megtermelt javakat meg is tudja védeni. Sokáig figyelte a Besenyszögi úton, hogy pirosodik a paradicsom,
pirosodik a paradicsom, de egyszer csak eltűnt minden.
Drávucz Katalin polgármester: a Tisza utcából 2000 palántának felét ellopták. Ideje sem volt
meggyökeresedni.
Bagi Zsolt bizottság elnöke: hangsúlyozza, időzített bombán ülnek. Lehet őket simogatni választás előtt is után is, nem csak Jászladányon, ha nem tudják mit kezdjenek ezekkel az emberekkel, lehet itt 16 rendőr is, 3 mezőőr is, ha a törvénynek nincs foganatja. Amit a rendőrökkel
csinálnak ezek az emberek, az a Ludas Matyiba illik. Nappal igazoltatják őket, meg járkálnak,
éjszaka mégis betörnek.
Major Antal: 3 ha területnél többet nem tudnának termeltetni, mert nincs hozzá eszközük.
Nincs meg hozzá a földterület, hogy hatékony termelést tudjon csinálni az a 60-70 ember.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: csinálják, dolgoznak az emberek, nem olyan hatékonyan, de azért
elkészült az útalap, elkészült a járda, elkészült a Szép utcának a belvíz elvezetése. Vannak
látványos munkák, a mezőgazdaság nem ilyen.
Major Antal: ki ellenőrzi a munkákat? Vagy azt csinálnak amit akarnak?
Kovács Zsuzsanna: ülnek az árokparton, az út szélén.
Drávucz Katalin polgármester: az közfoglalkoztatottak között volt 2 személy – mert erre
nincs személy az önkormányzatnál – aki hatékonyan ellenőrizte őket Garicsné Holló Hajni és
Holló Ottó. Minden nap járták a területeket, csak ez volt a feladatuk. Nem a teljesítményt ellenőrzik, mert azt még nem tudják, hanem hogy ott vannak-e, ülnek-e, ha elment ebédelni
visszament-e. Két ember nyilván 326 embert nem képes folyamatosan ellenőrizni. Ezért amint
elment az ellenőr leült, vagy támasztotta csak a kapát. Lettek elküldve emberek emiatt, de ez
nem elrettentő példa, nem volt visszatartó ereje. Tíz emberre jutott egy munkavezető, de nyil8

ván ő sem alkalmas erre. A munkavezetőt nem a közfoglalkoztatottak közül kellene kijelölni,
hanem pénz kellene rá, és külön apparátus.
Major Antal: kormányzati szinten is kellene egy apparátus ami műszakilag és vezetéstechnikailag is megfelelő, akik irányítják, számon kérik, ellenőrzik a munkát, mert máskülönben
ilyen hatékonyságú munkát fogunk kapni. Erre kellene pénzt áldozni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a beszámolót a 2013. évi
közmunkaprogramok értékeléséről, a tájékoztató a 2014. évi lehetőségekről, és a közcélúak
foglalkoztatásának lehetőségeit az önkormányzati intézményekben? A bizottság 4 igen 1 tartózkodás szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

4/2014.(I.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Beszámoló a 2013. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2014. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a beszámolót a 2013. évi közmunkaprogramok értékeléséről, és a tájékoztatót a
2014. évi lehetőségekről, valamint a közcélú személyek foglalkoztatásának lehetőségeiről az önkormányzati intézményekben.

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

3. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a 2014. évi adósságkonszolidációra
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin polgármester: a 2014. évi adósságkonszolidáció törvényi lehetőségét az
előterjesztés, a határozat tartalmazza. Lényege, hogy a folyószámlahitel állományt a 119 millió forintot az állam átvállalta, év végén pedig lehetett hallani, hogy az 5000 főt meghaladó
települések önkormányzatainál 100 %-os konszolidációt hajtanak végre. Abba a szerencsétlen
helyzetbe kerültünk, hogy 2013. december 3-án a közel 31 millió forintos „kiegészítő támogatást” megérkezett, a 21 millió forintos folyószámla hitel még megvolt, de a támogatással ez a
keret feltöltődött. December 13-án értesültek arról, hogy van egy pénzügyi bizottság által beterjesztett módosító indítvány amelyben megfogalmazták, hogy a december 5-én meglévő
folyószámla hitel állományt vállalják át, de ebből is azt, ami december 20-án még fennáll. Mi
december 3-án kaptuk meg a támogatást, december 5-én nem volt hitel, ezért az állam nem
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vállalta át. December 31-én azonban vissza kellett fizetni, mert a hitelszerződés lejárt, a
30 700 ezerből a 21 milliót ki kellett fizetni hiteltartozásra. Az önkormányzatnak van még 28
millió forint hosszúlejáratú hitel állománya, ez természetesen február 28-ig átvállalásra kerül.
Viszont nagyon fog hiányozni a 21 millió forint ami így kiesett a vérkeringésből. Tegnapi nap
folyamán ment el Tállai Andrásnak egy levél ezzel a helyzettel kapcsolatosan. Nem tudni,
hogy kap-e az önkormányzat erre valamit, volt már rá példa.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: bízik benne.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, az Előterjesztést a 2014.
évi adósságkonszolidációra? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a
következő határozatot hozza:

5/2014.(I.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
a 2014. évi adósságkonszolidációra

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:
1. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalásának
igénybe vételét.
2. b) a képviselő-testület jelentse ki, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én
nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének
biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület jelentse ki, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve
egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került öszszeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
4. A képviselő-testület nyilvánítsa ki, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben hatalmazza fel a
polgármestert, hogy:
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a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.
6. A képviselő-testület utasítsa a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 28.

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

4. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Jász nép története film támogatására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin polgármester: korábban is volt már ez a téma a testület előtt. Most már
nyilvánvalóvá vált, hogy a JÖSZ nem támogatja a film elkészítését. Jászberény, Jászapáti,
Jászárokszállás nagyobb összeggel támogatják. A kisfilm nem a jász településeket mutatja be,
hanem a jász nép eredetét, történetét, hagyományait, népszokásokat, viseletét. Bár az összeghatár miatt egyedül is dönthetne a támogatásról, azonban mivel már volt-e téma Képviselőtestület előtt nem kívánt egyedül határozni. Javasolja, hogy a támogassa a bizottság. Az elkészült filmet iskolák, óvodák be tudják mutatni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a „Jász nép történe” című
film támogatását 50 ezer forinttal? A bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
elfogadja és a következő határozatot hozza:

6/2014.(I.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jász nép története film támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja a „Jász nép története” televíziós alkotás elkészítését,
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melyben a Szekeres Bt. (film készítője) bemutatja a jász nép eredetét, népviseletét, szokásait, milyen privilégiumokat szerzett, magyarországi elhelyezkedését. Tervek szerint a film a Jászberényi városi-, a Szolnoki-, a Kunszentmártoni
városi-, a Karcag városi-, és a Törökszentmiklósi városi televíziókban jelenik
meg. Az önkormányzat támogatása esetén a film készítője a Szekeres Bt. átadja
a film egy példányát és a vetítési jogot minden Jász településnek, így a film helyi rendezvényen is nyilvánosan bemutatható.
A film elkészítését a Képviselő-testület 50 000,- forinttal támogatja, melynek
fedezetét a 2014. évi költségvetésében biztosítja.

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

5. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Jászladányon állati hulla elhelyezésére szolgáló konténer létesítésre.
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Drávucz Katalin polgármester: volt a képviselő-testületnek egy kérése, hogy készüljön felmérés, hogy a lakosoknak van-e igénye az állati hulla konténerre, és az mennyibe kerülne az
önkormányzatnak. Az igényfelmérés összesítése megtalálható az előterjesztésben. Nagyon jól
látszik az érdektelenség, mert bár kétszer ment ki a szórólap 2200 és 2500 példányban, 97 db
érkezett vissza, ezek is hiányosan. Több helyen történt a gyűjtése. Voltak megjegyzések is
ezeket is összefoglalták. A NÜVI pedig elkészítette az állati hulla gyűjtő elkészítésének várható költségeit. A kialakítás az egyértelműen az önkormányzatot terhelné, melyből a közvetlen anyagköltség is 2 276 ezer forint. További költség a fenntartási költség mely Jászalsószentgyörggyel közösen történne. Jászladányra eső költsége (lakosság arányosan) 783 ezer
forint. Szükséges volna arról dönteni, hogy kialakításra kerüljön-e ez a konténeres telep illetve a működjön-e. Felhívja a figyelmet, hogy valamilyen megoldást kell keresni, mert az Állategészségügy kéri, hogy hogyan oldják meg a települések ezt. Tudomása szerint az összes
jász település meg lett ezzel keresve.
Lajkó Terézia jegyző: a járási fő állatorvos Dr Kertész Ottó kereste meg ez ügyben. Telefonon történt beszélgetés során kérdezett rá, hogy más település is megkapta-e ezt a levelet, és
hogy egy jászsági településen sincs megoldva ez. Válaszolt a levélre, melyben szakmai javaslatot kért, hogy hogyan lehet ezt kistérségi szinten megoldani. Decemberben történt, azóta
választ nem kapott. Másik irányba is elindult, jászalsószentgyörgyi önkormányzatnak van
erről egy határozata, melyben hajlandó közösen fenntartani a konténer telepet. Ebben az is
benne volt, hogy nem csak az önkormányzat közterületén elhullott állatok tetemét, hanem a
kisállattartókét is el kívánják helyezni. A konténer elhelyezésének feltételeiről többször folyt
tárgyalás Dr Péter Istvánnal a megyei fő állatorvossal. Dr. Péter István először leegyszerűsítette a követelményeket, azonban kérte (a jegyző) hogy jogszabályi helyet mondjon, hiszen az
engedélyeztetése annak megfelelően történik. A törvény aprólékosan leírja legyen odavezető
út, vízvételi lehetőség, kibetonozott, körben és felül is zárt terület, a működtetésekor pedig
nyilvántartást kell vezetni, mérlegen lemérni a tetemet stb. Ennek sem a megépítése, sem a
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működtetése nem kevés pénzbe kerül, viszont valamit kellene csinálni, mert a felmérés szerint
nem akarnak fizetni érte az emberek. A közterületen elhullott állati tetemek ártalmatlanítása
az önkormányzat feladata. Kisállat tartók igénye ezután jöhet, bár az állatállomány a településen nem nagy, emlékezhetnek a régi konténerbe is Jászalsószentgyörgyről sokkal több állati
hulla került. 22-es csapdája ez, nem kis költség, de meg kell oldani.
Kovács Zsuzsanna: mi történik most ezekkel az állatokkal?
Lajkó Terézia jegyző: hál' Istennek egyenlőre nem volt.
Pomázi László: utcán kérdezték, mit csináljanak a döglött macskával? Nem tudott rá válaszolni.
Major Antal: ez óriási feladat minden önkormányzatnak, nem tudja, hogy központilag miért
nem írnak ki pályázatot?
Tóth Imre: mert nem lehet megoldani. Finanszírozni kellene, de nincs rá pénz.
Drávucz Katalin polgármester: Pócs János képviselő úrnak írt ezzel kapcsolatban levelet, de
nem érkezett még válasz.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: az ATEV csak akkor jön ki ha hívják? Vagy rendszeres járata
van?
Drávucz Katalin polgármester: a 3-5 m3-es konténer szerepel a költségvetésben.
Kovács Zsuzsanna: mennyi tetem jönne össze évente?
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a 3 m3-es konténer elegendő lenne.
Drávucz Katalin polgármester: ha csak a konténer éves díját nézzük a 7 m3 alatti esetben évi
251460 forint, ha szállítás is történik, akkor az tonnánként 431 ezer forintba kerül.
Tóth Imre: melyik önkormányzat oldotta ezt meg?
Drávucz Katalin polgármester: Jászkisér azt mondta meg van oldva.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Kiséri lakostól kérdezte, aki azt mondta, „Kiviszik a pélyi útra,
ott van egy konténer beledobja és kész.” Ugyan úgy mint itt volt régen.
Drávucz Katalin polgármester: kerítéssel elkerített, zárt konténer van.
Tóth Imre: miért mi oldjuk meg? Társuljunk be Jászkisérhez. Még akkor is jobban járunk, ha
elszállítjuk innen az állati hullákat.
Pomázi László: csak meg kell oldani valahogy.
Drávucz Katalin polgármester: nem szállíthatunk állati hullát.
Tóth Imre: olyan abszurd követelmények, teljes képtelenség megcsinálni. Több millió forintba kerülne, amiből egy fél utcát le lehetne aszfaltozni. Egyébként most ablakon kidobott pénz
az évi három kutya amit amelyet el kellene helyezni. A többség nem viszi ki, hanem elássa.
Pomázi László: ha találsz egy döglött állatot, Te sem veszed fel. Én sem. Akkor mi lesz vele?
Drávucz Katalin polgármester: a Jászságban nem lehet eltemetni, mert a talajvíz 1,5 m-nél
fentebb van, az állatokat pedig ettől mélyebbre kellene temetni. Ebből indulnak ki.
Bagi Zsolt: a felmérés eredménye, és a NÜVI által készített költségvetés minden képen kerüljön bele a Ladányi Hírekbe, illetve keressük a lehetőséget a továbbiakban is.
Tóth Imre: ha belefog az önkormányzat a létrehozásába, csak olyat lehet készíteni amit az
ÁNTSZ elfogad.
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Bagi Zsolt bizottsági elnök: olyat nem lehet csinálni, hogyha jön a Paróczaira a kocsi akkor
kanyarodjon erre és vigye el?
Tóth Imre: nem lehet.
Major Antal: továbbra is keressük a lehetőséget, pénzügyi és egyéb megoldásban is.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a javaslatot, az állati hulla
elhelyezésére szolgáló konténer létesítésre pályázati lehetőség felkutatását, mivel ez a feladat
nem tartozik az önkormányzat kötelező feladatai közé, állami normatívát nem kap. A költségvetés az alapfeladatok állami támogatásából nem biztosíthat előirányzatot a telephely megépítésére, kialakítására valamint annak fenntartására? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

7/2014.(I.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Előterjesztés Jászladányon állati hulla elhelyezésére szolgáló konténer létesítésre.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
javasolja az állati hulla elhelyezésére szolgáló konténer létesítésére pályázati
lehetőség felkutatását, mivel ez a feladat nem tartozik az önkormányzat kötelező feladatai közé, állami normatívát nem kap. A költségvetés az alapfeladatok
állami támogatásából nem biztosíthat előirányzatot a telephely megépítésére,
kialakítására valamint annak fenntartására. A közterületen elhullott kisállatok
tetemeinek összegyűjtése kizárólag az önkormányzat saját bevételeiből valósulhat meg.

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

6. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Nevelési intézmények fejlesztése” ÉAOP-4.1.1/A-11 jelű pályázat kapcsán a könyvvizsgálat tevékenység ellátására cég kiválasztására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin polgármester: a Rákóczi úti óvoda bővítése kapcsán eljutottak az első kifizetési kérelem benyújtásáig. A könyvvizsgáló cég kiválasztásához három ajánlat érkezett, a
közbeszerzési törvény szerint a legalacsonyabb ajánlatot kell kiválasztani. A Szűcs és Társa
Könyvvizsgáló Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. tette a legolcsóbb ajánlatot.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja ÉAOP-4.1.1/A-11-20120003 azonosítószámú, a „Jászladányi Napközi otthonos Óvoda Rákóczi úti Tagóvodájának kapacitásbővítése a 3 éves korosztályba tartozó HHH gyermekek teljes körű
beóvodázásának elősegítése érdekében” című projekt könyvvizsgálat tevékenység ellátására
a Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. (5000 Szolnok, Csokonai út
16. I. 3.) árajánlatát fogadja el nettó 472.400,- Ft + ÁFA összegben. Az összeget a projekt
költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

8/2014.(I.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
a „Nevelési intézmények fejlesztése” ÉAOP-4.1.1/A-11 jelű pályázat kapcsán a könyvvizsgálati tevékenység ellátására cég kiválasztására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0003 azonosítószámú, a
„Jászladányi Napközi otthonos Óvoda Rákóczi úti Tagóvodájának kapacitásbővítése a 3 éves korosztályba tartozó HHH gyermekek teljes körű
beóvodázásának elősegítése érdekében” című projekt könyvvizsgálat tevékenység ellátására a Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ
Kft. (5000 Szolnok, Csokonai út 16. I. 3.) árajánlatát fogadja el nettó 472.400,Ft + ÁFA összegben. Az összeget a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben
megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Drávucz Katalin polgármester
döntést követően azonnal
Határidő:

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

A nyílt ülés napirendi pontjainak végéhez érve Bagi Zsolt berekeszti a nyílt ülést.

Kmf.

Bagi Zsolt
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
elnöke

Tóth Imre
Jegyzőkönyv hitelesítő
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