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Iktatószám: 4-2/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2014. február 6-án megtartott, n y i l t s o r o n k í v ü l i üléséről

12/2014.(II.6.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

13/2014.(II.6.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend elfogadása

14/2014.(II.6.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

2014. évi költségvetési tervezetben a felhalmozási kiadás csökkentésére, és fedezetének biztosítására

15/2014.(II.6.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Elvi hozzájárulás az Egyetértés Sportegyesület
Jászladány sportpálya öntözési rendszer kialakítására szóló pályázathoz.

16/2014.(II.6.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Elvi hozzájárulás a Polgárőr Egyesület térfigyelő
kamerarendszer kiépítés pályázatának támogatásához

17/2014.(II.6.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tervezetében a helyi adó növelésére

18/2014.(II.6.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tervezetében a Nagyközségi
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár támogatási bevétele növelésére

19/2014.(II.6.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tervezetében a Nagyközségi
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkabér és járulékai kiadás csökkentésére

20/2014.(II.6.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tervezetében a NÜVI munkabér
és járulékai kiadás csökkentésére

21/2014.(II.6.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tervezetében a NÜVI bevételének növelésére

22/2014.(II.6.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tervezetében a NÜVI napközi
konyha nyersanyag kiadás csökkentésére

23/2014.(II.6.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tervezetében a NÜVI üzemanyag kiadás csökkentésére

24/2014.(II.6.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tervezetében az önkormányzat
ingatlan bérbeadás bevételének növelésére

25/2014.(II.6.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi
költségvetésének elnapolása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. február 6-án, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
n y í l t s o r o n k í v ü l i ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében

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

Tanácskozási joggal jelenlévők:
Drávucz Katalin
Kalmár András
Lajkó Terézia
Major Ferencné
Dr Bakos Beáta
Lóczi István
Mezei Norbert
Donkó Anita
Müllerné Braun Erika
Lajosné Kiss Klára
Gonda József
Silye András

polgármester
alpolgármester, képviselő
jegyző
képviselő
képviselő
igazgatási osztályvezető
pénzügyi osztályvezető
pénzügyi ügyintéző
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető

Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait, a Képviselő-testület megjelent tagjait és az intézményvezetőket. Megállapítja, hogy a bizottság a jelen lévő 4 fővel
határozatképes. Pomázi László 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:
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12/2014. (II.6.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata a 2014. február 6-i Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési 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:

13/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága a 2014. február 6-i soron k í v ü l i ülése napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:

1./

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi részletes költségvetésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi részletes költségvetésére
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Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert az előterjesztés beajánlására.
Drávucz Katalin polgármester: a jelenlévők megkapták a Jászkiséri Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmét, azonban azt nem szükséges napirendre venni, mivel arról minden képen a
nonprofit szervezetek támogatási keretének tárgyalásakor szükséges dönteni. A sport egyesületnek is volt egy kérelme, melyet kér, hogy kerüljön szétosztásra a Képviselő-testület és bizottság tagjai között. Folyamatosan érkeznek a támogatási kérelmek a különböző egyesületektől, alapítványoktól. Ezekről majd a következő ülésen szükséges dönteni, az elfogadott költségvetés nonprofit szervezeteknek elkülönített keretén belül. A tűzoltóságnak és a polgárőrségnek a kérelme már meghaladja azt a keretet, amelyet az előterjesztés tartalmaz.
Lajkó Terézia jegyző: a költségvetés január 1-én lépett hatályba, melyet február 5-ig kell
beterjeszteni. Február 28-ig el kell fogadni a 2014. évi költségvetési rendeletet. Tájékoztatót
kaptak, hogy a költségvetési törvény elfogadásától kell számítani az önkormányzati költségvetés beterjesztését, ezért kellett előbbre hozni. Hangsúlyozza, az elfogadás határideje: február 28. Továbbra sem lehet hiánnyal tervezni, azonban ez az előterjesztés még tartalmaz hiányt. Ezért módosító javaslatuk van a hiány megszüntetésére.
Major Antal: EU-s pályázatok költségvetése nem kell, hogy szerepeljen a költségvetésben?
Mezei Norbert: a belső ellenőr mondta, hogy még nem kell szerepeltetni, csak majd a szerződések megkötése után.
Lajkó Terézia jegyző: jelenleg a keretszerződések aláírása történt meg.
Drávucz Katalin polgármester: a költségvetési terv fő összege kicsit magasabb, mint az elmúlt évben volt, 1 131 122 ezer forint. Ebben szerepel a téli közfoglalkoztatás kiadása is. Az
intézményvezetőkkel egyeztetett költségvetés működési hiánya 32 millió, felhalmozási hiánya
pedig 9 millió forint. Amennyiben van rá igény az intézményvezetők saját maguk ismertethetik a költségvetésüket, illetve a pénzügyi osztály vezetőjét kéri fel pénzügyi összefoglaló megtételére.
Mezei Norbert: köszönti a jelenlévőket. A Képviselő-testület elfogadta a 2014. évre vonatkozó koncepciót, mely alapját képezte az intézmények által készített költségvetésnek. Gyakorlatilag minden intézményvezetővel egyeztetés történt, a Jegyző asszony jelenlétében. Polgármester asszony elmondta, hogy miért lett több a mérleg főösszege. Az önkormányzat bevételei a 17. sz. mellékletben találhatók. 2014-ben a gyermekétkeztetést az állam teljes mértékben
finanszírozza, a Polgármesteri Hivatalnál létszámemelésre ad lehetőséget a finanszírozás, az
óvodát viszonylag rentábilisan finanszírozza, a NÜVI és a Művelődési Ház esetében azonban
az önkormányzatnak saját bevételeiből kell kiegészítést adni. Létszámbővítés nem történt, a
2013. évi létszámmal és azok bérével számolt illetve évek óta nem történt emelés. A járulékok
százaléka nem változott. A beruházások, amelyekre kötelezettséget vállalt a Képviselőtestület a 6. számú táblában találhatóak. A bevételeket illetően: ugyan annyi adóbevétellel
terveztek, mint 2013-ban. Adó emelésről nem döntött a Képviselő-testület ezért sem változott.
Saját bevételeknél a szerződéssel alátámasztottakkal terveztek. A nonprofit szervezetek támogatására most is csakúgy, mint 2013-ban 3 millió forint volt, a tűzoltóságnak a 1,5 millió forint, a Kolping iskolának 1 millió forint. Ez utóbbiakról szerződések is vannak. A családsegítésre és gyermekjóléti szolgálatra létrehozott társuláshoz tavaly nem kellett plusz támogatást
hozzátenni, az idén 1990 ezer forinttal kell támogatni. Ivóvíz minőség javító programhoz 190
ezer forintot kell hozzátenni. A rendőrségnek pedig 500 ezer forint támogatást hoztak külön
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soron. Összességében ezeket tartalmazza a tervezet. Köszöni a figyelmet, s amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszol rá.
Major Antal: mint ahogyan a Jegyző asszony már említette, a költségvetés forráshiányos
nem lehet, de 41 321 ezer forint hiányzik a tervezet szerint. Jegyző asszony azt is mondta,
hogy van javaslat erre. A másik kérdése, hogy az intézmények költségvetését összeadva óriási
hiányokat lát. A NÜVI-nél 58 millió, a Könyvtárnál 18 millió, az SzGySzK-nál 22 millió, az
Óvodánál 141 millió forint a hiány.
Mezei Norbert: az első kérdésre válaszolva lesznek javaslataink, a második kérdésre válaszolva pedig: az önkormányzat veszi igénybe az állami támogatásokat. A tisztánlátás kedvéért
készítettek egy mellékletet, amely intézményenként illetve kormányzati funkcióként tartalmazza a kiadásokat és bevételeket, állami támogatásokat. Összesen 32 millió forint a működési hiány.
Major Antal: az önként vállalt rész is nagyon sok. Van olyan elképzelés, hogy hitelt vesznek
fel?
Mezei Norbert: csak olyan hitelt lehet felvenni, ami éven belüli lejáratú. Az éven túlira Kormány engedély szükséges, azonban nincs olyan tevékenységük amire ez igényelhető. Év végén nem lehet hitel állomány.
Lajkó Terézia jegyző: klasszikusan két megoldás lehetséges, vagy növelni kell a bevételeket,
vagy csökkenteni a kiadásokat.
Mezei Norbert: a bevételek növelésére van elképzelésünk: a helyi adó bevétele az adó igazgatáson dolgozó kolléganő tájékoztatása szerint 3-4 millió forinttal több került befizetésre. Az
adóbevételeken tudnak emelni 4 millió forintot.
A felhalmozási kiadás csökkentésére csak ingatlan értékesítés a megoldás, illetve a NÜVI-nél
a gépjármű vásárlás törlése. A Rákóczi úti óvoda és a piactér bővítés beruházásának tervezni
kell saját erőt. Javasolja az ingatlan értékesítést, és a Rákóczi úti óvoda beruházásánál kihasználni a lehetőséget, és saját erőre pályázat benyújtásával. Az elmúlt évihez nyertek is már, a
2014-évihez van esély. A piac beruházásnál nincs ilyen lehetőség, a saját erőt vállalni kell. A
NÜVI gépkocsi vásárlásának lehetőségét pedig el kell dönteni a bizottságnak, Képviselőtestületnek, hogy tudja-e vállalni. Korrigálni kívánja a Művelődési Ház költségvetését, 1 362
ezer forintos bevétel nem lett tervezve.
A kiadásoknál: vannak üres álláshelyeik a NÜVI-nél, munkaruhát terveztek, ami az elmúlt
évben nem volt, 3 millió forint. Tiszteletdíjakról szoktak még lemondani a bizottság, és Képviselő-testület tagjai. A szociális keretnél nagyfokú emelést tapasztaltak, tavalyi évben 41
millió forint volt, most 59 millió forintot kaptak. Itt vannak még megtakarítási lehetőségek. A
Jegyző nő tájékoztatása szerint ezt lehet intézmények (bölcsőde, SzGySzK, JSzSzT ) finanszírozására is átcsoportosítani, mely 8 822 ezer forint. Ez is csökkentené a forráshiányt.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a mezőőri járulék. 15 éve van mezőőrség 400 forinttal indult a
járulék, most 460 forint, a földalapú támogatás ez idő alatt 20 ezerről 69 ezer forintra nőtt.
Mezei Norbert: a mezőőri járulék emelését koncepcióban illetve december hónapban kellett
volna tárgyalni.
Bagi Zsolt bizottság elnöke: a Képviselő-testület ebben az évben is lemondhatna 2 havi tiszteletdíjról.
Mezei Norbert: az elmúlt években sok problémát okozott ez. A Képviselő-testület hiába döntött róla, a képviselőknek egyénileg kell lemondani. Ebben az évben októberig tudnak lemondani, mivel választások lesznek.
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Major Antal: amit eddig elmondtál az 13-14 millió forint hiány csökkenés.
Kovács Zsuzsanna: javasolja, az adóbevételek növelését.
Drávucz Katalin polgármester: pénzmaradvány is lesz, azonban még nem lehet tudni menynyi, viszont feladattal kell terhelni. Ez április 30-ig fog kiderülni. 2013-ban gond volt, hogy
melyik intézménynél, keletkezett a pénzmaradvány, mert azt az intézményt kell terhelni feladattal. Tavaly kaptak szerkezet átalakításra támogatást, azonban kötött volt a felhasználása.
Pomázi László képviselő, bizottsági tag csatlakozik a bizottság munkájához,
a bizottság tagjainak száma 5 fő.
Évközben is sokat módosul még, de a pénzmaradvány nagysága még nem látszik egyetlen
intézménynél sem, és azokhoz is kell feladatot párosítani. Önkormányzati szinten adó tervezést, vagy ingatlan értékesítést önkormányzati rendelet módosításával visszavonhatjuk, vagyis
átalakíthatjuk, ha meg lesz a pénzmaradvány. Ez is egy fontos szempont. Ez tavaly még nem
látszott.
Donkó Anita: az idén várhatóan nem lesz szerkezetátalakítási támogatás.
Mezei Norbert: megváltozott a finanszírozás rendje az elmúlt évben, most már feladatokra ad
pénzt, és oda kell felhasználni, elszámolni. Meg kell változtatni a szemléletet, feladatokat
finanszíroznak, első sorban kötelező feladatokat.
Lajkó Terézia jegyző: kérni is csak alapfeladatok ellátására lehet. Fordítva is gondolkodni
kell.
Tóth Imre: az úgy működik, hogy most a 32 millióból az előzőekkel le lett faragva 14-15
millió forint. Lehet pénzmaradványból 5-6 milliót kalkulálni, amit betervezünk, ha nem szükséges, de nem valószínű a megléte. Mekkora anyagi gond van?
Mezei Norbert: bankszámla maradványokat tudja megmondani, ami 10 millió forint.
Tóth Imre: az iskola leválása miatt nem kell visszafizetni?
Mezei Norbert: lehet hogy lesz. Nem igényeltünk túl, hanem például igényeltünk 100 millió
forintot, de csak 95 milliót költöttünk el, mert kaptunk még másfajta támogatást is, azonban
csörgő forintunk nincsen. Az kiegészítő támogatást is decemberben kaptuk meg, amikor már
nem sok idő alkalom volt a tényleges felhasználásra.
Tóth Imre: ezt összegezve mégis mekkora összeggel lehet számolni?
Donkó Anita: számlán maradt, de kötötten kell felhasználni.
Drávucz Katalin polgármester: ne azt a pénzt mondjátok, ami van a számlán, hanem a szabad pénzmaradványt.
Pomázi László: hogyan maradhat kiegészítő támogatásból pénz, amikor meg van címkézve?
Mezei Norbert: szeptember 30-i kifizetetlen számlákkal lehetett megpályázni a támogatást.
Közben ki kellett a számlákat fizetni. Decemberben kaptuk meg az kiegészítő támogatást, arra
már nem tudtuk felhasználni. Keresni kell majd a helyet neki.
Lajkó Terézia jegyző: a szerkezetátalakítási tartalék, amit hál’ Istennek kaptak pénz okozta
ezt a kavarodást. Tudták mennyi a hiányuk, pályáztak rá. Utána lehetett kiegészítő támogatásra is pályázni, ott is kaptak támogatást. Ezzel így kell elszámolni.
Drávucz Katalin polgármester: több támogatási kérelem lett beadva, nem lehetett tudni melyik mennyit nyer. Az kiegészítő támogatást is beadták 67 millióra, kaptak 30 millió forintot.
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Az is gond, hogy a 30-at milyen számla kiegyenlítésére fordítsák, hiszen ugyan ezekre a jogcímekre kapták meg a szerkezetátalakításnál. Párhuzamosan vannak a pályázatok.
Tóth Imre: 15 millió hiánynál tartott Anti bácsi a számolásában.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: kérdezi Müllerné Braun Erikát, a Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató Központ vezetőjét, van-e javaslata a költségek csökkentésére?
Müllerné Braun Erika: szeretettel köszönt mindenkit. Az intézmény költségvetésében 12
álláshely szerepel, mivel egy betöltetlen, a tervezéskor már csak 11 állás költsége lett tervezve, csakúgy mint tavaly. Bevételeket főleg az idősek otthonában tudtuk hozni, ezért 1 millió
forinttal több lett tervezve. Az állami normatívája 2,5 millió forinttal lett kevesebb, és ebben
az évben sem kapnak intézményüzemeltetési támogatást. A hiány 4 871 ezer forint, az otthonnak 2 504 ezer forint.
Tóth Imre: van-e arra lehetőség, hogy ez kevesebb lesz, mert Polgármester Asszony jelezte,
hogy az elmúlt évben több helyről is kaptak némi támogatást.
Csikós Norbert Egyetértés Sportegyesület Jászladány elnöke csatlakozik az üléshez.
Müllerné Braun Erika: jelenleg nincs tudomása esetleges támogatásról, azonban ebben az
évben meg kell oldani a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás a vizes blokkjának felújítását,
mert egyébként nem kapják meg a működési engedélyt. Erre azonban lesznek pályázati lehetőségek a költségvetésen belül, 30 millió forint a „kötelező intézményi feladatokra” címen.
Felajánlani maximum csak a munkaruha költséget tudja, azt viszont kötelező biztosítani a
munkavállalóknak.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: 8 millió forinttal több adóbevétel, a Művelődési Háznál a 1362
ezer forint. A varroda és a tenyőszigeti telkek értékesítését lehet tervezni a felhalmozási bevételeknél. A hiány 22 millió forint. Hallgassák meg a többi intézményvezetőt is.
Silye András: egy üres álláshely van, amire bér és járulékai lett tervezve, mely 1923 forint.
Az intézménynél 4 fő van tervezve, és jelenleg is 3 hely van betöltve.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: köszöni a hozzászólást, és kérdi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt.
Lajosné Kiss Klára: egy 6 órás pedagógiai asszisztens, és egy óvónő szeptembertől, három
hónapra lett pluszban tervezve. Ennek oka, hogy szeptembertől elméletileg 10 óvodai csoporttal és egy bölcsődei csoporttal fognak működni. Jelenleg 31 fő 8 órás és négy részfoglalkoztatott van csakúgy mint korábbi években volt, bár akkor nem tartozott az óvodához a bölcsőde.
Ezt finanszírozza az állam. Még megemeli a személyi kiadásokat az, hogy közlekedési költségtérítés is van tervezve, mivel két óvónő fog nyugdíjba vonulni, és a helyüket helyi lakosokkal nem tudják pótolni. Szakképzett óvónőt kell alkalmazni, és ebben az évben sem sikerült pályakezdőt találni, csak idősebbet, akinek a bére is magasabb, sőt útiköltség térítést is
kell fizetni részére. Ebben az évben jubileumi jutalmat kell fizetni 5 500 ezer forint, értékben.
Tóth Imre: az óvodai nevelés hiánya 3222 ezer forint. Azért ilyen magas, mert a jubileumi
jutalom magas ebben az évben?
Lajosné Kiss Klára: egy 25 egy 30 és két 40 éves jubileumi jutalmat és járulékait kell betervezni 2014-es évre. Jelentősen emelkedett a bér az óvodában, pl a nyugdíjba vonulónak 304
ezer forint az alapilletménye. Törvény által kötelező kifizetni a jubileumi jutalmat.
Tóth Imre: ha nem lenne jubileumi jutalom kifizetés, akkor inkább többlete lenne nem pedig
hiánya.
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Lajosné Kiss Klára: törekedni kíván arra, hogy fiatal óvónőket vegyen fel, azonban nincs rá
garancia. Most sem volt a jelentkezők között ilyen.
Pomázi László: útiköltségnek mekkora összeget szoktak elszámolni?
Lajosné Kiss Klára: autóra 9 forint kilométerenként, bérletnél pedig bérlet árának 87 %-a.
Idősödő a dolgozók nagy része, magas a bérük. Szorgalmazza a dajkák jelentkezését óvónői
képzésre. Jelenleg egy van, aki megpróbálja elvégezni, egy fő pedig már túl van az első féléven.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: köszöni a tájékoztatást, és kéri a NÜVI vezetőjét ismertesse a
2014. évi terveit.
Gonda József: 2014. évi költségvetésük a 2014. évi koncepcióra épül. Személyes egyeztetésen alakultak ki ezek a számok. Próbálja a kiadási oldalt lehatárolni. Munkabér tartalmazza a
2 %-os kereset kiegészítés. Jubileumi jutalomra ebben az évben nem jogosult egy dolgozó
sem. Munkaruha került még tervezésre a kiadási oldalon. 1500 ezer forint lett tervezve gépjármű vásárlásra, amennyiben ez lehetséges. Két 4 órás takarító és konyhalány munkája szűnt
meg illetve vette át a dolgozót az iskola. Műhelyben és az irodában is 1-1 fő munkája szűnt
meg. Összesen járulékokkal együtt 5250 ezer forint az üres álláshelyek költsége. A piaci
helypénz bevétele 3800 ezer forintról 5300 ezer forintra nőtt az elmúlt évben, várhatóan 2014ben is így alakul a bevétel. Örülnek az árusok és a lakosság is a beruházásnak. Az autók parkolása is megoldódott azzal, hogy a piac területén csak árusítani lehet, ugyanakkor nőtt a területe is a piacnak. Nagyon fontos feladat a szervezett hulladékszállítás, melynek törvényi változása lép életbe 2014. július 1-től, melynek lényege, hogy ezt a tevékenységet csak nonprofit
szervezetek végezhetik. Közszolgáltatói engedéllyel kell rendelkezni a tevékenység végzőjének. Intézményi gazdálkodási forma nem megfelelő. Drávucz Katalin polgármesterrel, Lajkó
Terézia jegyzővel Mezei Norbert osztályvezetővel, keresik a megoldást. Tiszasülyi hulladék
gyűjtés február végéig felmondásra került, bár szeretnék, ha továbbra is végeznék ezt a munkát. A rehabilitációs hozzájárulásból 2,2 főt foglalkoztathatnának, keresik a megfelelő személyeket. Két beruházásnál tudtak alvállalkozóként munkát vállalni, az egyik a Rákóczi úti óvoda bővítés, a másik pedig a piactéri mosdó. Itt aláírt szerződések vannak, illetve a munkát már
elkezdték.
Pomázi László: ha a szemétszállítás nem realizálódik, akkor ez milyen plusz kiadásokkal fog
járni?
Drávucz Katalin polgármester: közszolgáltatói engedélyt a NÜVI nem kaphatja meg, csak ha
nonprofit gazdasági társaság lenne. A NÜVI átalakítása öngyilkosság, ÁFA visszaigénylés,
szennyvíz beruházás szempontjából. Csak és kizárólag olyan végezheti, aki rendelkezik közszolgáltatói engedéllyel. Az önkormányzatnak 2019-ig van szerződése a Jászberényi V.V. Zrtvel. Törvényi változások miatt a JVV Zrt nem kérte meg Jászladányra a közszolgáltatói engedélyt. Nem végezheti településünkön ezt a munkát azonban a szerződést sem mondta fel. Jogi
útra terelődött a megoldás. Két eset lehetséges, a JVV Zrt szolgáltat Jászladányon, de a NÜVI
alvállalkozó nem lehet, ezt a törvény kimondja. A megoldás, hogy bérbe adja a járművet és az
embereket, mivel a JVV Zrt-nek sem autója, sem személyzete nincs erre a területre. A másik
megoldás, hogy a REGIO-KOM Kft-nek van egy hulladékszállítási kft-je, oda csatlakozik be
az önkormányzat, velük kell szerződni. A NÜVI alvállalkozó ott sem lehet, de bérmunkát tud
végezni. Nagyon fontos információ, hogy aki nem szelektíven gyűjti a szemetet, 3000 forint
adót kellett fizetni a hulladéklerakás után. Ha a hulladéklerakást nem szelektíven teszi meg,
akkor ez az adó 6000 forint lesz. Erre a REGIO-KOM-nak sincs kapacitása, lehetősége. Ha a
NÜVI-t belehajszolnánk az átalakulásba, a szelektív hulladékgyűjtést akkor sem tudják megoldani. Ügyvédi megkeresés indult a JVV Zrt felé, ha nem sikerül, akkor a másik megoldás a
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REGIO-KOM Kft marad. Ekkor a NÜVI vérkeringéséből a szervezett szemétszállítás ki fog
kerülni. Ha bérbe tudjuk adni akkor lesz plusz bevétel.
Tóth Imre: akkor a Gonda József által készített táblázat szerint 2409 ezer forint bevétel 50
%-a veszélybe kerülhet. A táblázatban látszik a megspórolt létszám. Kérdése, hogy erre a létszámra tervezett-e bért, közterheket. E nélkül a létszám nélkül tud működni a NÜVI?
Gonda József: igen tervezett és működőképes maradt a NÜVI. 5254 ezer forint megtakarítást
jelent.
Drávucz Katalin polgármester: az óvoda festésének, és a piac mosdójának villanyszerelésének elvégzése mekkora bevételt jelent?
Gonda József: nem tudja még megmondani, mert a kivitelező sem tudta megmondani a festendő felület nagyságát, de 1 millió forint bevételre számít. A piactéri mosdó kis alapterületű,
ezért a munka is kismértékű, körül belül 300 ezer forint.
Drávucz Katalin polgármester: a szennyvíz csatorna megépítésekor is azon lesznek, hogy
alvállalkozóként tudjon dolgozni a NÜVI.
Gonda József: a B-metál az idén kiköltözik a telephelyünkről, a felszabaduló helyet bérbe
tudják adni.
Drávucz Katalin polgármester: tegnap jelent meg a pályázat óvodai intézmények fűtéskorszerűsítés nyílászáró cseréje, hőszigetelési pályázata.
Tóth Imre: önrésze mekkora?
Drávucz Katalin polgármester: 10 %
Major Antal: Konyhai kapacitás növelése lehetséges-e? Közmunkában megtermelt zöldáru
felhasználás költség megtakarítása szerepel-e az előterjesztésben?
Gonda József: a konyha kapacitását költséges bővíteni, jelenleg maximumon használják.
Ebben az évben a START közmunkaprogramban lehetőség van az üzemanyag térítésre is.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a gépkocsit feltétlenül szükséges kicserélni ebben az évben?
Gonda Zsolt: megpróbálják a jelenlegi gépjármű javítgatásával kiküszöbölni a vásárlást.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a következő, egyben utolsó intézmény a Polgármesteri Hivatal.
Felkéri a Jegyzőt ismertesse a költségvetés sarkalatos pontjait.
Lajkó Terézia jegyző: a központi költségvetésben olyan alacsonyan határozta meg a Hivatal
létszámát, hogy az ellátandó feladatokhoz most két személyt biztosít pluszban. Ígéri, megtesznek minden az érdekében, hogy bejöjjenek az adóbevételek, és egyéb bevételek. 2013-ban
is 4 millió forinttal több adóbevétel teljesült. Ebben a hátralékok behajtásának is nagy szerepe
van. Rengeteg volt a letiltás, a behajtási kezdeményezés.
Mezei Norbert: minden feladat kötelező a polgármesteri hivatalnál, kivéve a mezőőrség. Látni a táblázatokban, hogy rentábilisak a szakfeladatok, nagy mínusz a .. és a mezőőrségnél van.
Az álláshelyek be vannak töltve, a rehabilitációs hozzájárulás megtakarítása miatt keresnek
még egy személyt, mivel jelenleg csak egy rokkantnyugdíjast foglalkoztatnak.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: A vadásztársaság mezőőri díjat befizette-e?
Lajkó Terézia jegyző: intézkedéseket tettek érte.
Tóth Imre: a háziorvosi szolgálat is – 495 ezer forinttal van tervezve. Hogyan lehetséges?
Mezei Norbert: tavaly év végén is adtak támogatást, akkor nem volt hiány. Ez technikai
probléma lehet, utána fog nézni.
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Tóth Imre: az orvosi ügyelet nem kap támogatást?
Mezei Norbert: az önkormányzat nem jogosult támogatásra.
Pomázi László: hány fővel vagyunk bejelentkezve?
Lajkó Terézia jegyző: 5800 fő körül.
Dr. Bakos Beáta: országosan gond van az ügyelettel. Több helyen megszűnt, Újszászon is.
Jászapátiban működik. Ha oda át lehetne menni akkor a Jánoshidai ügyelet borulna föl, szűnne meg.
Drávucz Katalin polgármester: az elmúlt évben hallgatták meg az Emergency Service Kft
tájékoztatóját. Akkor a nővérek érdeke miatt döntöttek úgy, hogy maradnak a jánoshidai
ügyelet körében.
Pomázi László: Mennyi időt dolgoznak ott a nővérek?
Dr. Bakos Beáta: hárman járnak át, de már csak havi 4-5 napot. Ha ennyire sokba kerül, akkor nincs mit tenni, tárgyalni kell Jászapátival.
Pomázi László: mennyivel lenne kevesebb a költsége, ha Jászapátihoz tartoznának.
Dr. Bakos Beáta: az ügyeletet ellátók így az Emergency Service Kft nonprofit, és ő is több
lábon áll, máshol is lát el központi ügyeletet, és más tevékenységet is végez. Nehezen számítható ki, oda is kellene fizetni, lakosságarányosan.
Tóth Imre: a polgármesteri hivatalnál a plusz két létszám közterület felügyelő lenne?
Lajkó Terézia jegyző: nincs tervezve, bár jó volna. Csak önként vállalt feladatként végezhetnénk.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a Polgárőrség pályázata alapján 14 kamera lesz elhelyezve, az
bizonyító erejű lesz ahhoz, hogy az önkormányzat bírságot szabjon ki?
Lajkó Terézia jegyző: régebben a felvételnek nem volt bizonyító ereje.
Drávucz Katalin polgármester: bizonyító ereje nincs, de eljárást el lehet indítani a felvétel
alapján.
Lajkó Terézia jegyző: a tényállás tisztázására lehet felhasználni.
Tóth Imre: a szükségesnél sokkal kevesebb, azonban 5 nap megőrzési lehetőség van. Ha ez
idő alatt kérheti a rendőrség, és bíróság is felhasználhatja.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a tervezett 9231 ezer
forint felhalmozási kiadás csökkenjen a kisteherautó vásárlás értékével, fedezete pedig ingatlan értékesítés legyen? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

14/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
2014. évi költségvetési tervezetben a felhalmozási kiadás csökkentésére, és fedezetének
biztosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek
a tervezett 9231 ezer forint felhalmozási kiadás csökkentését a 1500 ezer forinttal a
11

kisteherautó értékével, a fennmaradó 7731 ezer forint értékű felhalmozási kiadás fedezete pedig ingatlan értékesítés legyen.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Major Antal: Ingatlan bérbeadásból lehet-e növelni a bevételt?
Bagi Zsolt bizottsági elnök: igen, bérbe lehet adni a NÜVI telepének egy részét, a volt varroda épületet, bár jelenleg az óvoda játékait tárolják ott.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a vásártéren az önkormányzat műveli a földet. Arra területalapú
támogatást kaphat?
Kovács Zsuzsanna: ha az egybefüggő terület 1 ha-nál nagyobb, akkor lehet kérni.
Bagi Zsolt bizottság elnök: javasolja, hogy bérbeadásból 7 millió forint bevételt tervezzenek.
A sport körtől külön kérelem érkezett, kéri Csikós Norbertet, ismertesse annak tartalmát.
Csikós Norbert: köszöni a meghívást, melyet már sokszor kapott, azonban most végre sikerült eljönnie, illetve köszöni a támogatást amit az elmúlt években kaptak az önkormányzattól.
Kovács Zsuzsanna távozik az ülésről,
a bizottság létszáma 4 főre csökken.
A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelik, az elmúlt három évben a labdarúgó szakosztály a TAO-s pályázatokhoz tudott hozzájutni. Ezeknek a társasági adóból leírt támogatásoknak van előnye és hátránya is. Attól függően, hogy milyen ra pályáznak szükséges önerőt is
biztosítani, ami 10 és 30 % között van. 2011-ben 4,5 millió forintot sikerült nyerni, azonban
ehhez maguknak kellett megtalálni azt a vállalkozást, céget, aki az adóját rendelkezésükre
bocsájtja. Azonban még ennek ellenére is nehéz megtalálni a támogatót. Hozzá járul ehhez,
hogy nagyon sok adminisztrációval lehet igényelni. Az elmúlt évben a kézilabda szakosztály
is részt vett ebben a pályázatban, mivel az is látvány sportnak minősül. Leader pályázaton a
tavalyi évben 2,5 millió forint támogatást nyertek. Ehhez szintén szükséges önerő, mivel előfinanszírozású a pályázat. Köszöni az önkormányzatnak az ehhez nyújtott támogatását. Jelenleg lehetőség van egy előminősítéses, szintén TAO-s pályázat benyújtására, melyben a támogató céget a Magyar Labdarúgó Szövetség fogja megkeresni, és sporttelep, illetve a pálya
minőségére, a pálya öntöző rendszerére lehet felhasználni. Ezt a pályázatot február 14-ig kell
beadni, ez is 30 %-os önerőt igényel. Jelenleg csak körülbelüli számokat tud mondani, mivel
erre a hétre kapott ígéretet. Körül-belül 3-4 millió forintból lehet megvalósítani. Ha csak 3
millió forinttal számol, akkor is 900 ezer forint körüli önerőt kell felmutatni, melyhez eddig
200 ezer forintot sikerült eddig találni. A többi még fedezet nélkül van, ebben kéri az önkormányzat segítségét, ha van rá mód és lehetőség.
Major Antal: szíve vérzik a labdarúgásért, de mint ahogy hallhatta, az önkormányzat is forráshiánnyal küzd. A másik problémája, hogy ha megvalósul a pálya öntözése, az magas vízdíj
számlával jár.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: 3 millió forint áll rendelkezésre amelyre 20 civil szervezet vár.
Nem lát reális esélyt a támogatásra.
Major Antal: szükség van kézilabda szakosztályra? 4 mérkőzés 135 ezer forintba kerül. Nem
lehetne műkedvelői szinten foglalkozni ezzel.
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Bagi Zsolt bizottsági elnök: látható hogy a kért támogatásban nincs útiköltség, a fiatalok maguk fizetik minden alkalommal. Az önkormányzat célja az utóbbi években az volt, hogy az
önerő mértéke ne haladja meg a 15 %-ot. Ebben az esetben ez 30 %-os. Tavaly még tudtak
tartalékolni erre a feladatra, az idén azonban már nem.
Drávucz Katalin polgármester: a NÜVI kisbuszát le kellene vizsgáztatni sárga rendszámra,
akkor számla képes lesz, és az is hozna némi bevételt.
Pomázi László: kettő havi tiszteletdíjáról lemond, járulékaival együtt az egyesület javára.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: egy havi tiszteletdíjáról lemond.
Major Antal: szintén lemond 2 havi tiszteletdíjáról.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy az Egyetértés Sportegyesületnek elvi hozzájárulását adja a sportpálya öntözési rendszer kialakításához kiírt pályázat önerő biztosításához, mely összegszerűen még nem ismert, az önkormányzati költségvetésben? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:

15/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Elvi hozzájárulás az Egyetértés Sportegyesület Jászladány sportpálya öntözési rendszer
kialakítására szóló pályázathoz.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elvi hozzájárulását adja az Egyetértés
Sportegyesület Jászladány sportpálya öntözési rendszer kialakításához kiírt pályázat
önerő biztosításához, mely összegszerűen még nem ismert.
Az önerő pénzügyi fedezetéhez Pomázi László 2 havi tiszteletdíjáról mely 122810 forint, Bagi Zsolt 1 havi tiszteletdíjáról mely 69660 forint és Major Antal 2 havi tiszteletdíjáról mely 24638 forint mond le, melyek összege 217108 forint (járulékokkal).
Szintén az önerő részét képezi az Egyetértés Sportegyesület Jászladány más forrásból
már megkapott 200 ezer forintos támogatása.
Képviselő-testületnek a fentiekkel együtt javasolja a határozat elfogadását.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Tóth Imre: a polgárőr egyesület két kérelmet adott be. Külön kérelemben szerepeltette azt az
összeget (500 ezer forint), amelyet az elmúlt években is kért és kapott a működési kiadásokra.
Erre az évre is csak 500 ezer forintot kértünk, mert az elmúlt évek gyakorlatával sikerült kigazdálkodni, és az önkormányzattól kapott pénzt is javarészt sikerült a fejlesztésekre fordítani. Törvényszéki végzés alapján január 21-től a lövész egyesület is a Polgárőr egyesülethez
tartozik, jogutódja is lett. A lövészegyesület múltját szeretnék feléleszteni és jövőt is teremteni egy jól működő szakosztálynak. Az ötszáz ezer forintos támogatásból ki tudják gazdálkodni
az új feladatot is.
A másik kérelemben 2 millió forintot kér az egyesület a kamera rendszer kiépítésére nyert
pályázat önerő szükségletének támogatására. Az elmúlt évben 5 millió forintot nyert az egyesület egy Leader-es pályázaton, melyhez 2 millió forint önerő is szükséges. Ez fedezi a be-
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üzemelést, telepítéshez szükséges anyagok költéségét, a működést biztosító internet- és áramszolgáltatás költségét. Nem is minden esetben csörgő forintot jelent ez, oszlopokat kell állítani, melyben számít a NÜVI segítségére, gyakorlatilag csak az anyagköltség szükséges,
amennyiben a munkát át tudja vállalni az önkormányzat „társadalmi munkában”, és a NÜVI
szabad kapacitására. Az önkormányzattal és a NÜVI-vel az eddigi jó kapcsolat alapján számít
a kérés teljesítésére. Ezzel lényeges pénzt lehetne megspórolni.
Major Antal: a Falugyűlésen is javasolta, hogy az önkormányzatnak anyagilag is szükséges
lenne támogatni az egyesületet Jászladány a közbiztonsága érdekében. Javasolja a támogatást.
Bagi Zsolt bizottság elnöke: mindek képen szükségesnek tartja, hogy kiépüljön ez a kamera
rendszer, mert Jászladánynak a közbiztonsága ez igényli. Nem lehet elvárni a polgárőröktől,
hogy a nap minden órájában valamilyen szolgálatot teljesítsenek. Viszont az elmúlt félév egy
év tapasztalata azt bizonyítja, hogy védelmet kell biztosítani a lakosságnak. Ezt jelzi a piros
lámpák száma a házak falán, ezt jelzi belső riasztó rendszerek kiépítése, és ehhez tartozik az
is, hogy működjön egy kamera rendszer Jászladányon. Nehéz dolog 2 millió forintot előteremteni az elmúlt nehéz órák után megkeresni, de találni kell rá megoldást.
Tóth Imre: nem biztos, hogy a civil szervezetek támogatásnak terhére kellene a támogatást
tenni, mert még képlékeny a kamera rendszer működtetése is, mert ezt csak önkormányzat
üzemeltetheti. Ezáltal szinte az önkormányzaté, pedig a pályázatot csak polgárőr egyesületnek
írták ki. Azért szeretnék az önkormányzattal üzemeltetni a polgárőrség közreműködésével
mert ez látszik legcélravezetőbbnek leghatékonyabbnak a bűn megelőzésben. Tárgyalni kell
majd arról is, hogy ennek a rendszernek elektromos, és egyéb költsége is lesz. Az elsődleges
cél, hogy ez a kamerarendszer kiépüljön, működjön és bővíthető legyen.
Drávucz Katalin: ez a 2 millió forint költségvetéssel alá van támasztva?
Tóth Imre: aki magát a kivitelezést végzi, készített egy kalkulációt, hogy hány oszlopot és
hová kellene felállítani.
Major Ferencné: ebben anyag költség, plusz szolgáltatási költség van vagy14 kamera és az
állomás, tehát 15 UPC előfizetés, vagy pedig olyan rádió adó, ami több kamera jelét tudná
venni, ebből 4 db-ra volna szükség.
Drávucz Katalin: miért kell oszlopokon lenni a kamerának, miért nem a lakóházakon?
Tóth Imre: a bevezető utaknál nem lehet megoldani a házakra helyezést, oda szükségesek az
oszlopok.
Drávucz Katalin: ebben az esetben nem a civil szervezetnek kell adni támogatásként, hanem
az önkormányzat költségvetésébe kell beépíteni.
Mezei Norbert: akkor hosszútávra kötelezettséget kell vállalni az üzemeltetésre.
Lóczi István: információja szerint egy oszlopállítás sokkal többe kerül, és bonyolultabb engedélyeztetési eljárásba, mint az oszlopbérlés. A szolgáltatók is azért használják ezt a megoldást. Javasolja olyan települések felkeresését, ahol már működik hasonló rendszer, hogy a
tapasztalataikat átadhassák.
Tóth Imre: természetes, voltak már hasonló helyeken. A bérelt oszlopok esetében sajnos divattá vált, hogy leszerelik. A járható oszlopokon nincs biztonságban a kamera. Kifejezetten
nem mászható oszlopokat kell készíteni.
Bagi Zsolt: létrával minden vezetéket elérnek, és rákötnek.
Gonda József: ha abba a stádiumba kerül a munka természetesen segíti annak előrehaladását.
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Tóth Imre: majd helyszín bejárás alkalmával kéri Gonda József segítségét, a kivitelezés lehetőségeinek meghatározásában.
Bagi Zsolt: ha a tervezés abba a szakaszba kerül, amikor adott helyrajzi számok már rendelkezésre állnak, kéri költségvetés elkészítését, amelyből látszik milyen feladatok, milyen költséggel realizálódhatnak.
Major Antal: még nagyon képlékeny, konkretizálni kellene költségvetéssel és azt beépíteni a
költségvetésbe.
Tóth Imre: elvi állásfoglalásra volna szükség, hogy a pénzügyi bizottság támogatja, a kamera
rendszer kiépítését azzal, hogy vállalja az önerőt képező munkák, anyag költségét, plusz szolgáltatási költségét, az önkormányzati költségvetésben.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a Polgárőr Egyesület
térfigyelő kamerarendszer kiépítés pályázatához elvi hozzájárulást adjon, és vállalja az önerőt
képező munkák anyag költségét és szolgáltatási költségét, az önkormányzati költségvetésben?
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

16/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Elvi hozzájárulás a Polgárőr Egyesület térfigyelő kamerarendszer kiépítés pályázatának
támogatásához

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elvi hozzájárulását adja a Polgárőr Egyesület térfigyelő kamerarendszer kiépítésének pályázatához, és vállalja az önerőt képező
munkák anyag költségét és szolgáltatási költségét, az önkormányzati költségvetésben.
A Képviselő-testületnek javasolja a határozat elfogadását.

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

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: összefoglalva tehát a bizottság a 32090 ezer forintos hiány megszüntetésére az alábbi határozatokat hozza:
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a helyi adó bevétele12
millió forinttal növekedjen? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

17/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a helyi
adó növelésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
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a Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a
helyi adó 12 millió forinttal történő növelését.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a Nagyközségi József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár támogatási bevétele 1362 ezer forinttal növekedjen? A
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

18/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár támogatási bevétele növelésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár támogatási bevétele 1362 ezer
forinttal történő növelését.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a Jászladányi József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár üres álláshely miatt a munkabér és járulékai 1923 ezer
forinttal csökkenjen? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

19/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkabér és járulékai kiadás csökkentésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtárban üres álláshely miatt a
munkabér és járulékai 1923 ezer forinttal csökkenjen.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a NÜVI üres álláshely
miatt a munkabér és járulékai 5250 ezer forinttal csökkenjen? A bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

20/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a NÜVI
munkabér és járulékai kiadás csökkentésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a
NÜVI-nél üres álláshely miatt a munkabér és járulékai 5250 ezer forinttal csökkenjen.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a NÜVI bevétele a Rákóczi úti óvoda épület festése miatt 1 millió forinttal növekedjen? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

21/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a NÜVI
bevételének növelésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a
NÜVI működési bevétele 1 millió forinttal növekedjen.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a NÜVI konyha szakfeladatánál 1 millió forinttal a nyersanyag kiadás csökkenjen? A bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

22/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a NÜVI
napközi konyha nyersanyag kiadás csökkentésére
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a
NÜVI napközi konyha nyersanyag kiadás 1 millió forinttal csökkenjen.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a NÜVI üzemanyag
költség 2500 ezer forinttal csökkenjen? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

23/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a NÜVI
üzemanyag kiadás csökkentésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében a
NÜVI-nél üzemanyag költség 2500 ezer forinttal csökkenjen.

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

Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat ingatlan bérbeadás bevételét 7051 ezer forinttal növelje? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

24/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében az önkormányzat ingatlan bérbeadás bevételének növelésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetében az
önkormányzat ingatlan bérbeadás bevétele 7051 ezer forinttal növekedjen.

Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatán kerüljenek átvezetésre az előbbi
határozatok és a módosított előterjesztésre térjenek vissza a következő ülésen? A bizottság 4
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

25/2014.(II.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jászladány Nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének elnapolása

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága elnapolta a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről szóló döntést, kéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét a módosító határozatok átvezetésére.
Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

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

Kmf.

Bagi Zsolt
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
elnöke

Tóth Imre
Jegyzőkönyv hitelesítő
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